
Protokoll Ungdom och juniorledarträff 2022-11-19
Valla folkhögskola
Närvarande: Anna Otterborg, Linköpings OK, Jenny Sandh OK Roxen/IFK
Linköping, Jonas Lindell OK Roxen/OK Skogsströvarna, Anna-Lena Lagneteg
Mjölby OK, Anders Svensk TGOK, Lena Malmström Tjalve OK, Roger Kihlberg
Linköpings OK, Eva Göhl Finspångs SOK, Jörgen Nilsson Tjalve OK, Åsa Braam
OK Denseln, Johan Otterström Linköpings OK, Sara Hultman SOK

Ungdomskommittén: Mats Adolfsson Linköpings OK, Joakim Kjellberg Björkfors GoIF,
Sara Forsberg OK Kolmården, Nicklas Levinsson, OK Kolmården

1. Mötet öppnas

2. Uppföljning av aktiviteter 2022

● Försäsongslägret; Skogsströvarna
● USM-läger: - Genomfördes inte.
● Rikslägret: Tjalve och SOK
● Distriktsmatchen augusti, Eskilstuna: TGOK & Finspång SOK
● Götalandsmästerskapen 12-13/8, Östergötland: Denseln
● USM 9-11/9,Stockholm: IFK Linköping (Roxen)
● Eftersäsongslägret 19-20/11: LOK (85 anmälda, 75 deltagare)
● Konfirmation - tyvärr endast tre anmälda, så tveksamt om det kommer kunna

genomföras. Pandemi-effekt?
● Summering mycket positiva omdömen från våra ungdomar som deltagit på

lägren, samt från arrangerande klubbar om hur ungdomar och unga ledare
agerar när vi är ute på läger och tävlingar.

● De utmaningar som noterats är uppföljning på anmälningar via eventor & olskoj,
samt sena ändringar efter stoppdatum.

● Behov av att subventionera deltagaravgifterna för för&eftersäsongslägren?
○ Framförallt pga utmaningarna att ordna mat.
○ Senaste åren har man varit tvungna att utnyttja folkhögskolor och catering

för maten om man inte haft kontakter med restaurang eller liknande.
(Bedömd kostnad ca 600:- för Eftersäsongslägret.)

3. Planering av aktiviteter 2023

● Försäsongslägret;  Förslag NAIS & Matteus Datumförslag 3-5/3  för att undvika
Orions juniorläger.

● USM-läger: LOK



● Rikslägret: FSOK & Tjalve & SOK
● Distriktsmatchen augusti, Örebro: OK Roxen
● Götalandsmästerskapen Bohuslän 11-13 augusti, OK Kolmården
● USM:  Karlskrona 8-10/9, TGOK
● Eftersäsongslägret: OK Denseln
● OK Orion har Juniorläger 10-12:e mars, fullbokat, men lämpligt att undvika

datumet.
● Förslag på arrangörer för 2024?

○ Ungdomskommitten ser över stomplanen och tar fram förslag för
arrangörerna kommande år. (fokus 2024-2025)

4. Ekonomi och egenavgifter

● Utbetalning av ersättning till Unga Ledare har tyvärr inte skett. Vi räknar med att
få ut det före nyår.

● Pga ÖoF:s ekonomi har man beslutat att inte ta ut egenavgifter för USM, DiM och
GM.

● Joakim kollar med styrelsen om möjligheterna att reducera avgifterna till (för &)
efter-säsongslägret.

5. Information från ÖOF

●
6. Unga Ledare

● Har vi bra tillgång till Unga ledare?
● Ersättning 500:-/dag, max 1500:- per aktivitet.

7. Fokus - Hur bemannar vi ungdomkommittén

● Nicklas Levinsson går in i Ungdomskommittén!
● Vad gör Ungdomskommiten?

○ Sätter budget för verksamheten.
○ Ansvarar för O-Ligan, Raketen och klubbtävlingen.
○ Stöttar arrangemang.

■ Kontaktperson för respektive arrangerande klubb
■ Tar ut 1-2 stafettlag, samt stöttar

○ Skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
○ Ca 4-5 möten per år, på senare år digitalt
○ Deltar på styrelsemöten
○ Försöker få till Juniorverksamhet
○ Samordna Unga Ledare

● Förslag på åtgärder för att få in fler engagerade i ÖOF:s Ungdomsverksamhet?
● Kräva att varje krets har en-två representanter?

○ Linköping
○ Norrköping
○ Motala/Finspång/Borensberg



● Identifiera uppgifter som kan “läggas ut”?
○ Kläder? (Sker redan idag)
○ O-Ligan?
○ Unga ledare?
○ => Dvs snarare rekrytera till en uppgift, snarare än till en plats i kommitén.
○ => Kan t.ex. en förening ta på sig rollen att stötta t.ex. Rikslägret?
○ => Överlämning mellan arrangerande föreningar.

● Få in fler Unga!
● Ungdomsarrangemangskommiten? Vad vill våra Ungdomar engagera sig kring?
● Säkerställa att vi har kontinuitet!

8. Fokus - Juniorverksamheten.

● Riksläger Junior. Möjlighet att samordna resa med ÖoF:s ungdomar.
9. Övriga frågor

● Distriksmatchen 2024
○ Ca 100-125 deltagare. Genomföras i Linköping, samordning mellan

Linköpingsklubbarna?
● Anmälningsförfarande

○ Alternativ till anmälan via OLSKOJ
○ Finns det några som är intresserade av att jobba med att se över
○ Kommer troligen alltid krävas att man anmäler sig till två aktiviteter - både

själva tävlingen, och till resa/boende.
10.Mötet avslutas


