
Protokoll ÖOF:s ungdomskommitté 2021-04-19

Tid: 18.00

Plats: Google Meet

Närvarande: Mats Adolfsson, Joakim Kjellberg, Moa Hjort, Anna Håkansson.

1. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom. (Mötet på ungdomsledarträffen)

2. Godkänna dagordning

Dagordningen godkändes

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

a. USM-läger:

Oklart om det blir något “riktigt” läger. Om inte försöker Björkfors GOIF ordna

någon form av träningsdag. Inriktning/förhoppning är att det kan genomföras i

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

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

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

tävlingssäsongen.

c. Rikslägret: (alt tältläger med träningar)

Tjalve/Skogspojkarna. Karin Zimmerman. Avvaktar besked om genomförande.

Undersöker olika lösningar på resa.

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

hemskickade om en blir sjuk? Etc..)

d. Distriktsmatchen Hälleforsnäs.

Mats & Anna-Stina Påledal, OKS, har deltagit i möte om distriktsmatchen. Plan

Folkhögskola i Hälleforsnäs. (Motsvarande Stugor/vandrarhem) (Ti-On

10-11/8). Alternativt endagstävling den 10:e för att kunna hantera eventuella

restriktioner.

e. Götalandsmästerskapen. (alt långdistans cykelorientering/äventyr)

Denseln, kontaktperson Henrik Petersson. Göteborg (Frölunda Tolered)

20-22/8. Vi har fått två alternativa lösningar på “enklare” arrangemang. Komplett

tävling för GM-klasserna, alt. skippa stafetten och genomför sprint & lång på

lördag-söndag.



Vårt svar: “Uppskattar de alternativa lösningarna som föreslås. För Östergötlands

OF räcker det bra med besked om genomförande sista Juni.”

f. USM. LOK ansvarig. 17-19/9 - Inget nytt.

g. Eftersäsongslägret/ungdomsledarmöte (alt distans likt försäsong)

OK Kolmården. Målsättning att det ska kunna genomföras.

4. Uppföljning ekonomi och budget

Än så länge inga utgifter.

5. O-ligan 2021

Målsättning att kunna genomföra O-ligan 2021. Vi inväntar tävlingarna.

6. Ansvarsuppdelning

Moa har tagit fram förslag.

7. Junior

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

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

8. Unga ledare

Olof  Ljunggren m.fl. har erbjudit sig att vara med som ledare på rikslägret.

a. Undersök om det finns några krav på ålder för bilförare. Krav från ÖoF? Vi

kollar!

b. Intresseanmälan från Johanna W gällande utbildningsstöd. - Vi kollar med Lena

vad mer exakt de pratat om. Viktigt att vi inte tappar bort henne. Hur kan vi hitta

lämpliga uppgifter?

9. Rapport styrelsemöte och styrelsedag, representation kommande möten.

Vem deltar på ÖOFs styrelsemöte 21/4? Lok-gården ca 18:15. Moa deltar.

Frågor till mötet:

Götalandsmästerskapen

Kostnad för resor - hyra minibuss?

Ålderskrav på bilförare?

Johanna - Kolla med Lena!

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor

11. Nästa möte

Preliminärt i juni, men vi får anpassa oss efter förutsättningar från verksamheten.


