
Ungdomskommittémöte 170123 

1. Föregående protokoll från senaste u-kommittémöte och ungdomsledarträff gicks igenom. 
a. Kommentarer från ungdomsledarträffen 

i. Uttagning om AXA-stafetten ska in i Uttagningsdokumentet (nu finns det bara i 
Team Östergötland). Kommentar i efterhand: AXA-stafetten verkar inte heta 
AXA-stafetten längre.  

ii. För- och eftersäsongsläger 
1. ”De är stora, stort jobb. Bättre med träningsdag utan övernattning” kom 

upp, inget medhåll från övrig dock. Övernattning är viktig så inga planer 
på att ändra konceptet.  

2. Lathund med tips och idéer, speciellt om mat då man ofta inte får 
använda skolköken. Vi kollar på att ta fram ett dynamiskt dokument 
som är enkelt för alla arrangörer att uppdatera varje år, tex ett google 
docs.  

iii. Olskoj – användarna kan anmäla/avanmäla sig efter sista anmälan. Troligen 
inget vi uppdaterar, men bra att vara tydlig i information att man måste höra av 
sig vid för sen anmälan/avanmälan.  

iv. Kläder  
1. Det finns få tröjor i små storlekar. Vi måste se över hur många som finns 

och hur många vi behöver beställa.  
2. Många vill ha bort kalasbyxorna. Vi kör ett år till med byxorna och 

skickar med att vi vill ha respons från ungdomarna, vad de tycker och vill 
ha. 

3. Ledarvästar med text ”Ledare” finns inte. 
v. Föreläsning med Eva-Lena om ätstörningar var jättebra. Vi kan fundera på hur vi 

kan jobba vidare på det. SOFT har kommit med något material. Mellanmål 
väldigt uppskattat. Kanske att ÖOF ska betala det även i fortsättningen? Bra att 
ha med i instruktionen för lägren att det ska vara mellanmål efter träningen.  

vi. USM-läger 
1. Anna och Sara pratar med Uffe Jonsson som visade intresse att vara 

med och arrangera.  
2. Årets aktiviteter 

a. Försäsongslägret är planerat till 18-19 mars. Mjölby, Boxholm och Torpa arrangörer. 
b. USM-läger 24-28 maj. Inbjudan ute.  
c. Rikslägret 25-30 juni, inbjudan från SOFT finns på Eventor. Anmälan är senast 7 maj.  
d. Övriga aktiviteter ingen info än. 

3. Ansvarig från ungdomskommittén för varje arrangemang 
a. Försäsongsläger – Lisa  
b. USM-läger – Anna H och Sara 
c. Rikslägret – Anna W  
d. AXA-stafett – Anna W 
e. DiM – Lisa 
f. GM – Sara 
g. USM – Anna H 



h. Eftersäsongslägret – Anna W 
4. Ekonomi 

a. Budget inskickad. ÖOF betalar resorna även nästa år. Ev kan en liten reseavgift för USM-
resorna tillkomma. 

5. O-ligan  
a. Ida har tagit fram en lista på nästa års tävlingar, alla individuella tävlingar får vara med i 

O-ligan. 
6. Inför ungdomsledarträffen 

a. O-ligan programmet 
b. Lisa skickar kallelse 
c. Underlag för diskussion om riktlinjer för priser på östgötatävlingar, se senare punkt 

7. Reklam  
a. Monter på Kolmårdmedeln 
b. Sara ansvarig 
c. Team Östergötlands 3-kamp, infoblad (mest riktat till föräldrarna), ungdomskommittén 

springer i östgötakläder 
8. Från förra styrelsemötet 

a. Priser – ta fram diskussionsunderlag om ev lottade priser till ungdomsledarträffen 
b. Vid marknadsföring av Team Östergötland, marknadsför också O-ligan 
c. Nästa möte 8/2, Sara kan preliminärt.  

9. Övriga frågor 
a. Nya ledamöter till ungdomskommittén. Ida fortsätter ansvara för O-ligan. LOK och 

Roxen bör ha representanter då de är de största klubbarna. Anna H försöker hitta en 
LOKare, Ida hör lite om det är någon mer i Roxen som är intresserad.  

b. Juniorerna. Diskussion kring om juniorverksamheten ska bli en del av 
ungdomskommittén, dvs. en eller två personer i kommittén som är junioransvariga. 
Beroende på hur många och vilka (intresseområden) vi hittar tar vi beslut om detta 
senare. På något sätt borde vi kunna se till att någon arrangerar ett SM-läger i år 
hursomhelst.  

c. Årsmötet. 6/3. Sara kan gå. Anna H kanske också.  


