
Ungdomskommittémöte 130828 

Närvarande: Anna Håkansson, Lars Andersson, Petra Nilsson och Sara Forsberg 

 

1. Föregående Protokoll 
Protokollet gicks igenom och godkändes. 
 

2. Rapport status årets aktiviteter 
Rikslägret i Sälen: 
Östergötland hade i år fler ledare än budgeterat för. Pga av detta kommer OK Roxen 
och Finspångs SOK få bekosta en av sina två ledare, vilket beslutades på föregående 
möte. 
 
AXA-stafetten:  
Östergötlands genomförde i år stafetten med två lag. De föräldrar som pratade med 
Petra på plats verkar nöjda med att vi hade två lag och inte bara ett.  
Bra med 3 ledare på två lag så att två kan ha hand om ett varsitt medan en tredje har 
övergripande koll.  
Informationen om stafetten för ledare och deltagare var lite luddig från Oringens sida. 
 
Distriktsmatchen:  
Diskussion bör tas upp mellan distrikten om antal deltagare som får vara med från varje 
distrikt. 
Vandringsprisen ska graveras, ny dubbelseger för Östergötland. 
Vi gick igenom de kommentarer som OK Roxen hade skickat till oss, bla bör tydligare 
information ges för hur laguttagningen bör göras. 
 
GM: 
Från och med nästa år tillkommer två nyheter för GM: deltagarbegränsningen tas bort 
och GM utökas med en sprint på fredagen. 
Märta Berggren (D18), åkte med Östgötabussen till och från Gotland, betalar sin egen 
resa till ÖOF. 
 
USM: Denseln har bokat buss och börjat planeringen. 
 
Återbud: Återbud (till AXA, DM, GM och USM) bör meddelas till 
Ungdomskommittén så att ersättare om möjligt kan sättas in. 
 

  



3. Uttagning USM 
 

 

 

Fullständig uttagning med namn publiceras på hemsidan. 

För att kunna få till 7 stafettlag, där H15 enbart har 5 löpare, tillfrågas två H14 om dessa 
vill följa med och springa stafetten. Dessa är inte tillåtna att springa tävlingsklass på 
sprint och långdistans enligt regler från SOFT. 

4. O-ligan resultatredovisningen 
Denna fungerar som den ska via Eventor. Plaketter beställer Petra av Eva-Britt 
Hultqvist från Finspång. 
 

5. Konfirmationsläger 2014 
Sara planerar in ett möte med prästen Jonas, snarast möjligt. 
Inbjudan med anmälan upp på hemsidan inom kort. 
 

6. Erfarenheter intresseanmälningssystemet 
Anna har en del förbättringar som ska fixas till men systemet har i stort fungerat bra. 
 

7. Inför hösten (åtgärder/genomgång/aktivitetsplanen) 
Lars gör underlag för budget. 
Ungdomsracet sammanställer Lars efter att alla Dm är genomförda. 
 
För att försöka utöka ungdomskommittén bjuder Sara in Anna Wehlin och representant 
från västra regionen till nästa möte för att dessa ska få en inblick i vad vi gör. 
 

8. Från Styrelsen 
Gällande fakturor till kassören bör dessa först gå till ungdomskommittén, sedan till 
kassören. Nu går de flesta kassören- ungdomskommittén -kassören. 
 
Sara och Anna åker med styrelsen till Gotland på deras årliga konferens. 
 
Prel. representeras ungdomskommittén av Anna på nästa styrelsemöte, den 25 
september i Idrottens Hus, Vidingsjö. 
 

9. Övrigt 
Distriktsmatchen 2014: DM går nästa år i Östergötland. Anna skickar en fråga till 
Björn K i styrelsen/arrangemangskommittén om hur arrangör till detta utses. Frågan tas 
upp igen på nästa ungdomskommittémöte. 
 
 

Klass Antal uttagna, tillika tilldelade platser ÖOF 
D15 7 
H15 5 
D16 8 
H16 8 



10. Nästa möte 
Torsdagen den 24 oktober klockan 18.00 i LOK-gården. Anna fixar fika. 

 

Vid protokollet 
Sara Forsberg 

 
 
 


