
Protokoll ÖOF:s ungdomskommitté 2021-08-09

Tid: 18.15

Plats: Google Meet

Deltagare: Mats Adolfsson, Moa Hjort och Joakim Kjellberg
1. Föregående protokoll 

a. Inga tillägg

2. Årets aktiviteter

a. Bredd-juniorläger

i. Målsättning att genomföra, men packat schema i höst.

ii. Mats har kontakt med Marie Svensk

b. Distriktsmatchen

i. Inställd.

c. Götalandsmästerskapen.

i. Kommer att bli av. 20-22 augusti i Göteborg. Anmälan öppnad. Ingen

logi via arrangören i skolsalar. Sista anmälan 15:e augusti.

ii. Boende för Östergötland ordnat via Kviberg Park Hotell

iii. Egenavgift - 750:- enligt intern budget... 800:- enligt protokoll från

ungdomsledarträffen

d. USM.

i. Arrangeras i Falköping 17-19 september. Sista anmälan 15 september

(Sista anmälan i OlSkoj 15:e augusti)

ii. Egenavgift 1000:- enligt ungdomsledarträffen höst 2020

e. Eftersäsongslägret/ungdomsledarmöte

i. 20-21 november, OK Kolmården.

3. Uppföljning ekonomi 

a. Begränsade utgifter så här långt.

b. Kollar med ÖoF Styrelse om vi bör subventionera kostnaden… (Joakim)

c. Målsättning att beställa nya västar under hösten - Förstärkningsplagg.

4. Uttagning

a. GM

b. USM

5. O-ligan

a. Pågår - 14 tävlingar räknas



b. Vandringspriserna lämnas ut i samband med att hösttävlingarna drar igång.

Plaketter och penningpriser delas ut för både 2020 och 2021 i samband med

eftersäsongslägret. Har ordnat gravyr för vandringspriserna från 2020.

c. Joakim skickar ut info till Ungdomsledare

6. Junior

a. Ingen info

7. Unga ledare

a. Intressenter fanns till Rikslägret

b. Avvaktar arrangörsklubbarna för övriga aktiviteter

8. Rapport styrelsemöte och representation kommande möten

a. Inget deltagande från Ungdomskommitten på senaste styrelsemötet (9:e juni), vi

har läst igenom protokollet.

b. Nästa styrelsemöte 17 augusti, digitalt. Därefter 21 september

9. Övriga frågor 

a. Nya ledamöter till Ungdomskommitten. Fråga Johanna om hjälp med t.ex.

arrangera Breddläger.

b. Kläder?

i. Västar? Ta in offert från Noname och Trimtex? (De kläder vi har är

framförallt för stora… Fokus på mindre storlekar.)

c. MTBO-SM

i. Flera medaljer till östergötland vid MTBO-SM för såväl ungdom, junior

och senior.

d. Nästa möte

i. Uttagningsmöte, torsdag 12:e augusti 21:00

ii. ÖOF Styrelsemöte, Tisdag den 17:e augusti (digitalt)

iii. Ungdomskommitten TBD (bestämmer på torsdag!)


