
Protokoll ÖOF:s ungdomskommitté 2018-10-22 

§1 Föregående protokoll 

Vi hittar inte föregående protokoll 

§2 Rapport årets aktiviteter ekonomi i samband med dessa 

Konfirmationslägret flöt på som planerat. Det finns möjligheter till fortsatt samarbete med 
samma församling.  

Rikslägret, de hade ledarbrist, men annars gick det bra.  

Anna berättar att Bagheera-stafetten genomfördes som vanligt, lite rörig men ok. Inför nästa år 
slopas Bagheera-stafetten så som den ser ut nu och istället kan man ställa upp med klubblag.  

Distriktsmatchen har gått ok, vi har inte hört något annat. Det var flera som anmälde sig sent. 
Inför nästa år tar vi ut Team Östergötland efter Rikslägret då det verkar som att många 
ungdomar blev sugna på att åka i samband med Rikslägret.  

Götalandsmästerskapen gick bra.  

Kolmårdsbuss har kört både till Distriktsmatchen och Götalandsmästerskapen och det har 
fungerat bra.  

USM gick mycket bra med flygresa och boende.  

Anna H har skickat en fakturaunderlag till B-O, men bara för ungdom och inte juniorer. Frågan 
är hur vi gör med juniorerna i framtiden. Joakim kollar med B-O hur vi gör detta smartast. Anna 
W har skickat in underlag för unga ledare.  

Inbjudan till eftersäsongslägret ligger nu på ÖOF:s hemsida.  

§3 O-ligan resultatredovisning (individuellt resultat och klubbresultat) och priser inför 
eftersäsongslägret.  

Joakim har koll på o-ligan och har koll på priserna.  

§4 Planering ungdomsledarträff 

Lisa skickar ut en kallelse till ledarträffen och kollar upp fika och lokal.  

Vill vi ha Östgötalag eller ska vi köra på klubblag till Bagheerastafetten. Informera om att formen 
för stafetten ändras.  

När det är svårt att få tag på ledare måste vi försöka hjälpa varandra. 

Juniorledarträff i samband med försäsongslägret.  

§5 Planering 2019 

Arbetslistan är under uppbyggnad. Vi går igenom vilka arbetsuppgifter vi har och vad vi behöver 
hjälp med.  

§6 Ungoteket 

Ungoteket är någon slags ungdomsutbildning. Vi tar upp det som en diskussionspunkt på 
ledarträffen.  



§10 Rapport från ÖOF:s styrelsemöte och representation inför kommande möten. 

Ungdomsledarutbildning kommer arrangeras i Motala.  

§11 Övriga frågor 

Lägg till SM-läger för juniorer och seniorer (17+) i stomplanen.  

§12 Nästa möte 

 


