
Ungdomskommittémöte 2013-10-24, LOK-gården 

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

och Johan Eklöw. 

1. Föregående protokoll gicks igenom. 

2. Anna Wehlin, Skogspojkarna och Johan Eklöw, OK Motala deltog på mötet och vill 

förhoppningsvis fortsätta i kommittén. Johan är ombedd av flera klubbar från västra 

delen av länet att representera dem. 

3. Genomförda aktiviteter: USM. Fungerade bra, ungdomarna skötte sig bra. Även resan 

med påstigning i Kimstad-Linköping-Mjölby (för att få lägre busskostnad) fungerade 

bra. USM betalas vanligen i samband med anmälan så se till att kontakta kassören i 

tid om detta. 

4. O-ligan. Petra kollar upp att graveringen på vandringspriserna får rätt namn. Anna 

kollar upp hur klubbtävlingen ska räknas så att det blir korrekt. 

5. Konfirmation 2014. Sara och Petra har träffat Jonas och Olov. Det kommer vara en 

träff innan eftersäsongslägret 16/11. Två förläger: 7-9/3 ev. i LOK-gården och 14-17/4 

(mån-tor på påsklovet) i Norrköpingsområdet. Sommarläger 13-22/6, plats ej 

bestämd. Sara ska rekrytera sex unga ledare och dessa kommer få ersättning, summa 

ej bestämd. Sara lägger upp uppdaterad inbjudan på hemsidan. 

6. Ungdomsracet. Lars har räknat ihop årets ungdomsrace. Roxen vann, Kolmården 

tvåa. Älgfritt räknades istället för lång DM för D16 pga fel med skalor på lång DM. 

Ungdomsracet kanske skulle kunna räknas i Eventor. 

7. Ungdomsledarträff 16/11. Anna dubbelkollar att vi har lokal och fika. Det som ska tas 

upp är: tid och plats, vad vi gjort i år, vad vi ska göra nästa år + researrangörer, 

ekonomi i år och nästa år, arrangör till DM, GM – nytt upplägg, ny uttagning?, 

fakturering till ungdomskommittén istället för kassören, ledaranmälan till Rikslägret, 

AXA-stafetten får ny dag, reklam för ungdomsledare@o-of.se, nya 

uttagningssystemet. Anmälan till Lars. 

8. DM-arrangör tas upp på ungdomsledarträffen. Lars skickar ut till klubbarna och 

informerar om att vi söker arrangör. 

9. Nya uttagningssystemet. Synpunkter tas in på ungdomsledarträffen. 

10. 2014. Budget, årsberättelse, mm ska vara klart till januarimötet. 

11. Nästa möte den 16/11, ungdomsledarträffen. 

12. Övrigt  

a. Gotland. Ungdomstema på den årliga konferensen. Anna och Sara deltog men 

meddelade mest att ungdomsverksamheten fungerade bra. Ingen åker på 

Barn- och Ungdomsledarkonferensen i Skövde 15-17/11. 

b. Finspong Training Camp samtidigt som eftersäsongslägret. Egentligen inte 

samma målgrupp men ändå olyckligt att det krockar. Borde gå att samordna 

bättre. 


