
Ungdomskommittémöte 20160407 
 

Närvarande: Lisa Åberg, Ida Dalhammer, Anna Håkansson och Anna Wehlin 

 

§1 Förgående protokoll 

Lisa lägger upp lista med kontaktpersoner både från klubb och från oss i samma dokument 

inom kort inklusive fakturahantering och egenavgifter 2016. Har fått in två kontaktpersoner 

från klubbarna men lägger upp dokumentet så länge. 

 

OL-skoj ska fortfarande uppdateras att resultat inför Axa-stafetten, DiM och GM. 14/8 för 

USM. Uppdaterades av Anna H. 

 

 

§2 Rapport status årets aktiviteter 

USM-läger 21-22 maj 

 

Försäsongslägret gick bra förutom få duschar eftersom flera var trasiga. Bra att de fick frukt 

efter träningspasset eftersom det tog ett tag innan middagen. Håll i detta till kommande läger. 

Flöt på bra.  

 

§3 Rapport från ÖOF’s ungdomsledarträff 

Vandringspriset måste hittas, annars beställa nytt senast i maj. Lisa mailar ut en ny 

påminnelse om detta. Anna H föreslår att vi hör med de olika distrikten innan vi beställer ett 

nytt. 

 

Angående att dela upp faktureringen för kostnad av aktiviteterna. Anna H och Sara skickar 

uppgifter till kassören. Vi har diskuterat frågan och vi ser ingen anledning att göra det med 

tanke på att aktiviteterna ligger så nära varandra och att det ändå är samma summa pengar. 

Kostnad för aktiviteterna fortsätter det att faktureras en gång per år. 

 

Förtydliga på hemsidan, totalt antal ledare är inklusive unga ledare. Kommer upp i samma 

dokument som kontaktpersoner och fakturering. 

 

Resekostnad vid sjukdom behöver inte betalas av löparen. De som åker på resan betalar 

resekostnaden. 

 

13-åringar kan numera uttas till GM. Detta är uppdaterat på OL-skoj. Anna H informerar om 

detta i mail med påminnelse om anmälan till årets aktiviteter som skickas ut i slutet av maj. 

Det skrivs också ut på hemsidan. 

 

§4 Ansvariga ÖOF’s aktiviteter 

Lisa mailar ut och påminner om att vi behöver kontaktuppgifter från ansvariga klubbar. 

 

§5 Lägesrapport konfirmationsläger 

Det har uppstått problem med ersättning för unga ledare. Svenska kyrkan vill inte bekosta 

ersättningen till de unga ledarna. De önskar att den bekostas av ÖOF. Till nästa gång måste vi 

ha en plan och idé hur ersättningen till de unga ledarna ska ske. Vi diskuterar detta inför nästa 

konfirmationsläger. 

 

§6 Rapport från ÖOF styrelsemöten och representation kommande möten 



Kort rapport. Nästa styrelsemöten:  

11 maj (Lisa åker)  

15 juni 

7 september 

30 sept-2 okt (Gotland) 

 

§7 Övriga punkter 

 

USM-läger 2017-2018. USM går långt norrut både 2017 och 2018. Vi anser att det är en stor 

resa som kommer att vara likvärdig två år i rad. Vi har idéer om att bara arrangera ett läger 

längre norrut under 2017, förslagsvis Kristi himmelfärdshelgen och sedan har en träff på 

hemmaplan 2018. 

 

Aktuella dokument ungdomskommittén 

Stomplan ska uppdateras för 2016 och arbetsplanering för ungdomskommittén. Vi uppdaterar 

dem på nästa möte. 

 

Nästa möte: 

8 juni 2016 

Plats: I Linköping hos Anna W 

 

Vid pennan/ 

Ida Dalhammer 


