
Ungdomskommittémöte 170823 Linköping 

Närvarande: Anna Håkansson, Sara Forsberg, Ida Dalhammer, Anna Wehlin, Lisa Samor 

1. Föregående protokoll 

a. SM-läger för juniorer blir inget ÖOF-samordnat i år. 

b. Motionen till GM diskutera på arrangemangsträffen istället för att den diskuterades på 

GM nu i sommar pga att flera distrikt inte hade diskuterat detta. 

2. Årets aktiviteter 

a. Rikslägret 

i. Gick bra 

b. Bagheerastafetten 

i. Bra, lite rörigt som vanligt. Anmälan gick bra tillslut. 

c. DiM 

i. Gick bra, bra arrangerad tävling.  

ii. Laguppställningar var tvunget att lämnas in via Eventor så fick göras av u-

kommittén på kvällen. Annan lösning önskvärd.  

iii. Avprickning på tidigare påstigningar än vad ledare går på måste ordnas av 

reseansvarig – lägg till på att-göra-listan. Att önska är att ledare finns med på 

hela resan om så går att ordna.  

d. GM 

i. Vi har inte fått någon rapport, men inte heller hört att något gått dåligt.  

e. USM 

i. Buss och flyg bokat 

ii. Uttagna och kort info läggs ut ikväll 

f. Eftersäsongslägret 

i. SOK - Tjalve - ev Denseln 

3. Uttagning USM 

a. D16 4 löpare 

b. H16 6 löpare 

c. D15 4 löpare 

d. H15 6 löpare 

e. D14 2 löpare för att få ihop fler lag 

4. Unga ledare 

a. Det är dåligt intresse från unga ledare just nu. Vi borde ändra formuleringen för 

arrangemangen något om att vi hoppas kunna skicka med 2-3 unga ledare. Vi jobbar 

vidare med aktiviteter för unga ledare samt tar upp detta på ungdomsledarträffen. 

5.  Återbud till våra arrangemang 

a. Återbud meddelas inte till ungdomskommittén som de ska. 

b. Tre fall där ungdomen missat att de varit uttagna. Uttagna presenteras alltid på ÖOFs 

hemsida och information om att det ligger uppe mejlas alltid ut på ungdomsledare@o-

of.se. Denna information kommer uppmärksammas på ungdomsledarträffen.  

6. Rekommendationer priser på östgötatävlingar. 

a. Ett förslag på rekommendation kring priser är ihopskrivet och skickas vidare till 

arrangemangskommittén. 
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7. Rapport från ÖOFs styrelsemöte och representation på kommande möten 

a. Inget styrelsemöte sedan senaste u-kommittémöte. Nästa möte ej klart med datum 

men Sara går preliminärt. 

8. Övrigt 

a. Konfirmation 

i. Första inbjudan utskickad och första anmälningarna har kommit in. Dock inte 

helt klart med kyrkan.       


