
Protokoll ÖOF:s ungdomskommitté 2021-03-03

Tid: 18.00

Plats: Google Meet

Närvarande: Mats Adolfsson, Joakim Kjellberg, Sara Nordvall-Forsberg, Anna

Håkansson.

1. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom. 

2. Godkänna dagordning

Dagordningen godkändes

3. Årets aktiviteter. Fundera på alternativa aktiviteter att diskutera på ledarmöte.:

a. Försäsongsläger

Digitalt försäsongsläger för Ungdomar och Juniorer kommer genomföras

2021-03-13 via IFK Linköpings försorg. Ingen kostnad.

b. USM-läger: (alt: orientering och höghöjdsbana/linbana)

Alternativa lösningar undersöks. Oklart om det blir något. Björkfors GOIF

ansvariga. Inriktning/förhoppning är att det kan genomföras i maj månad.

Alternativt flytt till hösten? (Idag: Grupp om max 8)

c. Bredd-juniorläger (alt: orientering och höghöjdsbana/linbana)

TGOK ansvarar. (Marie Svensk). Oklart när/om/hur. Lämpligen efter

tävlingssäsongen.

d. Rikslägret: (alt tältläger med träningar)

Tjalve/Skogspojkarna. Tveksamt om det genomförs. Besked lämnas i mars. Vad

kan vi åstadkomma som alternativ? Hur hanterar vi transporter om lägret blir av

med klubbvis resor?

Tydliga riktlinjer kring resa, boende och hantering vid sjukdom. (Alla i stugan

hemskickade om en blir sjuk? Etc..)

e. Distriktsmatchen (alt träningsdag med samarbetsövningar)

OKS. 2020 skulle arrangemanget genomförts av Ärla IF i Sörmland.

f. Götalandsmästerskapen. (alt långdistans cykelorientering/äventyr)

Denseln. Göteborg (Frölunda Tolered) 20-22/8



g. USM. (fixade dom att genomföra detta 2020 lär det väl bli av 2021. annars blir

det kanothajk :))

LOK ansvarig. 17-19/9

h. Eftersäsongslägret/ungdomsledarmöte (alt distans likt försäsong)

OK Kolmården. Målsättning att det ska kunna genomföras.

4. Förberedelse ungdomsledarträff

Mats uppdaterar kallelse/dagordning och cirkulerar för granskning.

Anmälan via ÖoF:s hemsida.

5. Uppföljning ekonomi och budget

Vissa utgifter för 2020 (O-ligan priser..) faller ut först 2021.

Egenavgifter - Undersöks inför ungdomsledarträffen. (Tak-pris.)

6. O-ligan 2021

Målsättning att kunna genomföra O-ligan 2021.

7. Ansvarsuppdelning

Vi skjuter upp detta till nästa möte

8. Junior

Inget aktuellt, men viktigt att inte tappa bort läger & träningsdag för Juniorerna.

Målsättning att det ska ske minst en junior-aktivitet under 2021.

9. Unga ledare

Vi skjuter upp detta till nästa möte

10. Rapport styrelsemöte och styrelsedag, representation kommande möten.

Joakim och Mats deltar vid ÖOFs årsmöte 11/3.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor


