
ÖOF ungdomsledarträff lördag den 21 november 2009. 
 
Närvarande: Robert Håkansson OKK, Marie Håkansson OKK, Anders Johansson FSOK, 
Jan-Erik Carlsson Mjölby OK, Karl-Johan Norén Boxholms OK, Anita Wehlin SOK, Lena 
Malmström GoIF Tjalve , Hillivi Luks GoIF Tjalve, Anneli Berggren OKD, Inger Gustås 
LOK och Torgny Faxén LOK. 
 
IFK Linköping har preliminärt försäsongslägret den 6-7 mars. 
 
Boxholm tar hand om riksägret. 
Buss diskuterades. Jonny Wallinge kommer att trappa ner. Komitten kollar med Jonny vad det 
innebär för nästa år. Klubbarna kollar upp om det finns chaufförer i klubbarna som ev kan 
ställa upp och köra. 
 
USM+ läger, som går utanför Örnsköldsvik, ordnar Söderköping. Inbjudan till lägret kommer 
någon gång i januari. Anita Wehlin kollar olika priser och färdsätt. Troligen blir det 2 st 
minibussar som Anita och Micke kan köra. Det blir bindande anmälan och först till kvarn. 
ÖOF står för 500 kr/person till lägret. Man diskuterade om man skulle ta stor buss till USM 
och övernatta på vägen upp. 
 
GM tar Krokek hand om. Bokar buss. 
 
DM  blir i Mjölby .LOK samordnar ungdomarna ,ledarna, kläder m.m. 
 
TGOK står för eftersäsongslägret. ÖOFs komitte kollar upp att det är okej. 
 
Stomprogram 2011; OK Skogsströvarna försäsongsläger, Boxholm, Mjölby, OK 64 
eftersäsongsläger. 
 
Konfirmationslägret diskuterades. Det är många ungdomar 31 st. De har många 
ungdomsledare. Allt verkar possitivt. De har sin upptakt nu på lägret 
 
Boxholm ska kolla om de har några ungdomsledare till ÖOFs ungdomskomitte. 
 
Ekonomin redovisades. 
 
Ungdomsledarutbildningen diskuterades. SOFTs utbildning är bra. Klubbarn försöker puffa 
för att fler utbildar sig i klubbarna. Info kommer på ÖOFs hemsida om U-ledare. 
 
Påminner om att man måste anmäla sig till uttagningarna. 
 
Östergötland har lagt in förslag till att ändra antal ungdomar fån 6 till 8 stycken på DM. 
 
SOFTs u-ledarträff är den 6-7 februari. 
Tjalve kommer att åka. ÖOF skickar någon. 
 
Idrottslyftet nämdes. Kan vi söka pengar till USM-lägret? 
 
O-ligan diskuterades. Direktiven bör ses över. De har inte följts på alla tävlingar.  
 
Vid protokollet 
Anneli Berggren/ OKD 
 
 


