
Protokoll Ungdomsledarmöte 2017-04-06 
Närvarande via Google Hangouts: Sara (vid pennan), Lisa, Anna H, Anna W 

 

1. Föregående möte 

Vi gick igenom föregående möte samt ungdomsledarträffen. 

Anna tar kontakt med LOK, i första hand, och Ida/Roxen och kollar om de har intresse att få 

med någon i Ungdomskommittén. 

Lisa tar kontakt med Roxen och kollar om de tänkt arrangera något SM-läger och kan tänkta 

sig att arrangera ett SM-läger för hela Östergötland (juniorer, yngre seniorer) 

 

2. Status årets aktiviteter 

Statusen är bra inför alla aktiviteter. Rikslägerresan kommer arrangeras av Skogspojkarna 

istället för Denseln. Denseln går istället in som medarrangörer av Eftersäsongslägret. 

 

3. Rapport från Ungdomsledarträff 

Diskussion priser: Vi tar fram ett dokument med riktlinjer till nästa möte. 

Unga ledare: Anna tar upp en punkt om hur vi kan få flera unga ledare på nästa möte. 

Ungdomskommittén kommer även i fortsättningen att fixa fikat till Ungdomsledarträffarna. 

 

4. Marknadsföring Team Östergötland 

Sara fixar: litet tält, bord, påsk-/blått&rött godis, tävling samt pris (gammal tröja), 

informationsblad om Team Östergötland 

Anna fixar: ”Hur man hittar sitt eventor-ID”- dokument 

Lisa: ser till att kläder, vimpel kommer till Kolmården innan och kan sedan hämtas hos Sara 

på dagen. 

 

5. Kläder 

Förslaget är att beställa 7xs och 5S för att få fler tröjor i små storlekar. Lisa kollar vad det 

kostar att beställa till tröjor hos Trimtex, återkommer om vilken beställning som sedan ska 

göras. 

Byxorna kommer behållas under detta år för att sedan bytas, intresse för vad som önskas 

kollas med ungdomarna. 

Man kan nu lägga in i Olskoj vilka nummer folk har fått så att det ligger online. 

 

6. Rapport Styrelsemöten 

Anna gick igenom vad som sagds på senaste styrelsemötet. 

31/5 Lisa går 

30/8 Bestäms vem som går på nästa möte 

 

7. Övriga frågor 

Konfirmationsläger: Sara kontaktar Söderkyrkan och kollar om de är intresserade av ett 

samarbete även inför 2018. 

 

8. Nästa möte 

mån 12 juni hos Anna W i Linköping. 


