
Ungdomskommittémöte 150204 
Hemma hos Lars. 

Närvarande: Lars Andersson, Sara Forsberg, Anna Wehlin och Anna Håkansson (protokoll). 

 

1. Föregående protokoll  
Publicerat och ser bra ut. Sara har dock inte hunnit kolla igenom dokumenten än (Punkt 3). 
 
 
2. Planering O-ligan 2015 
 
Individuella tävlingar i Östergötland 2015: 

 Datum  Arrangör Distans Anm. 

1 3 april NAIS Medel Långfredagen 

2 4  NAIS Lång  

3 5  Kolmården Medel  

4 12  Motala AIF Medel  

5 25  Finspång Lång  

6 26  OK Motala Lång  

7 2 maj LOK Medel  

8 3  LOK Lång  

9 7  Skogsströvarna Medel Kväll 

10 10  TGOK Lång 10mila-helgen 

11 19  Boxholm Sprint Kväll 

12 3 juni DM, Kolmården Sprint Kväll 

13 6 augusti Stjärnorp Medel Kväll 

14 9  Eken/Björkfors Medel  

15 13  TGOK Medel Kväll 

16 23  Tjalve Lång  

17 29  DM, Denseln Medel  

18 4  september DM, IFK Linköping Natt (Kväll) 

19 6  DM, Skogsströvarna Lång  

20 27  Skogspojkarna Medel  

21 18 oktober OK Motala Medel DalaDubbeln 

22 31  Mjölby OK Medel Fri start? 

 
Ungdomskommitténs förslag är att alla tävlingar förutom OK Motala 18/10 (pga. krock med 
DalaDubbeln) ingår. Tävlingar som visar sig ha fri start kommer inte heller att räknas för O-
ligan. Vi föreslår också att 10 tävlingar räknas för slutpoängen. Vid förhållanden så att 
tävlingen ej är godkänd för sverigelistanpoäng (tex vid spårsnö) räknas inte heller O-ligan.  
 
Programmet spikas på ungdomsledarträffen och uppdateras därefter på ÖOFs hemsida och 
på Eventor. 
 



Ungdomskommittén fördelar ut vilken klass som ska följas i första hand på varje tävling. 
Anna skriver på hemsidan samt skickar ut till klubbarna då O-ligan spikats. 
 
3. Genomgång inskickad Budget 2015 
Lars har skickat in budgeten till styrelsen. Inga större protester från styrelsen.  
 
4. Presentation inskickad verksamhetsberättelse 2014 
Sara har skickat in verksamheltsberättelsen till styrelsen. 
 
5. Genomgång inskickad verksamhetsplan 2015 
Lars har skickat in verksamhetsplanen till styrelsen. 
 
6. Årets aktiviteter 
 
Inbjudan till Försäsongslägret 14-15/3 i OK Denselns klubbstuga har lagts upp på hemsidan. 
USM-lägret ska börja planeras på unga ledare träffen i helgen (7/2) 
 
6.1  Svar förfrågan från USM arrangören 2015 
Anna har svarat på frågorna från USM-arrangören om hur många vi tror oss vara, hur vi tror 
oss resa och bo, osv. 
 
7. Unga ledare - antal per aktivitet 
Sara ser över lämpligt antal ledare på varje aktivitet. 
 
8. Rapport från styrelsemöte 
Anna var senast. Thomas skulle kolla upp datum för återrapportering av idrottslyftet men vi 
har inte fått svar, Anna påminner. Vår rekommendation om att springa på egen tävling 
(ungdomsledarträffen, november 2014) verkar inte ha behandlats. Lars går på nästa möte 
den 16/2 och kollar upp det med att springa på egen tävling. 
 
9. Konfirmationsläger 2016 
Jonas Agestam har sagt ifrån om att vara präst på nästa konfirmation. Vi behöver hitta en ny 
lösning. Lägren har tenderat att bli kortare och kortare, för att konkurrera med andra 
konfirmationsläger kan det vara bra att hålla lägret hyfsat långt. Men det första problemet 
som måste lösas snarast är hitta en ny präst. Tidpunkt för lägret bör vara i början eller slutet 
på sommaren 2016. I juni ligger Rikslägret, i augusti ligger DM och GM. Vi får fundera vidare 
samt diskutera detta på ungdomsledarträffen i mars. Sara kollar med Jonas om han har 
några förslag på ny präst. 
 
10. Övrigt 
a) Vakansplatser 
Anna W har fått in info från klubbarna hur väl vakansplatserna utnyttjas. Som mest har det 
varit hälften av platserna som utnyttjas. Att alla platser i en klass utnyttjats har förekommit 
flera gånger. Generellt utnyttjas vakansplatserna i tävlingsklasserna i större utsträckning än i 
kortklasserna. Åsikterna från klubbarna har antytt att det är värt att ha vakansplatserna för 
de som utnyttjar platserna, även om de inte utnyttjas så väl. Skulle man göra någon åtgärd 
skulle det kunna vara att minska antalet vakansplatserna i kortklasserna, t.ex. till 3st (från 5). 



På en tävling skulle detta spara in 12 kartor vilket inte är någon större vinning. 
Ungdomskommitténs förslag är att vi inte gör någon förändring gällande vakansplatserna 
men Anna W gör en sammanställning och så diskuterar vi det på ungdomsledarträffen i 
mars. 
 
11. Nästa möte - i samband med försäsongsläger   
14 mars i OK Denselns klubbstuga. Lars skickar ut inbjudan till ungdomsledarträffen.  


