Ungdomskommitté ÖLOF 2019-10-14
Föreningskonferens
30/11 i Ånnaboda. Ungdomskommittén ska presentera Ungoteket. Tanken är att ett par av
deltagarna från förra omgången gör en filmsnutt med information.
Tomas Hallmén önskar ”träningsresurs”. Mats och Nisse tillfrågas. Elin skriver en inbjudan till
träningen.

Fyrklövrar 2020
14/5

OK Milan

Slutet maj

Askersund eller Almby (Ursprungsplanen var Askersund med Almby
önskar byta)

Slutet augusti

Askersund?

9/9

KFUM

Sponsor – ÖLOF:s styrelse
Styrelsen hade ordnat Ullmax som sponsor till Vinterserien men missat att fråga om Ungdomsserien.
Elin har tagit tag i saken på egen hand och tror att det är löst inför kommande helgs prisutdelning
under Daladubbeln.
Närkes Skogskarlar kommer att sponsra under 2020.

Daladubbeln
Reseinformation är utskickat till klubbarna. 99 anmälda från distriktet. 76 deltagare åker i de två
bussar som bokats. Övriga reser själva.
Närkes Skogskarlar ger bidrag till bussarna.
Lördag kl.16:00 är det prisutdelning för ÖLOF:s ungdomsserie på Östra skolan.
Samtidigt är det Ungoteksträff som Jenny Håkansson håller i. Har vi någon som har möjlighet att gå
på den träffen?

USM
Upplevelsen är att deltagare och ledare är nöjda.
På ledarmötet diskuterades 14-åringars medverkan under USM. Vissa distrikt behöver använda 14åringar för att få ihop lag.

Enligt PM får endast 15- och 16-åringar delta i ”Revanschen”. I år tilläts 14-åringar att delta. En
fundering är om det ska vara tillåtet att ”fylla upp” med 14-åringar före avresa, men inte ta med 14åringar som reserver på plats. Frågan kommer att behandlas vidare.

Ungoteket
Elin och Cajsa skriver och skickar ut inbjudan.
Datum för träffar: 7/12, 18/1, 14-15/3 (övernattning).
Lokal: 7/12 och 18/1 Idrottens hus. Inte klart med lokal inför övernattningen i mars.
Anmälan kommer att ske via Eventor. Deltagarna ska anmäla sig till varje tillfälle. Det ger deltagare
från förra omgången möjlighet att anmäla sig till delar som inte erbjöds förra vintern.

Läger
KFUM-gårdarna är bokade av privatpersoner under storhelgerna. Vilka andra alternativ finns?

Inför årsmötet
Elin kommer att lämna sin plats i ungdomskommittén.
Valberedning: Hagaby, Järnbärarna, Lindebygden.

Övrigt:
Ett årshjul över Ungdomskommitténs aktiviteter, med ansvarsfördelning mellan klubbarna, behöver
göras.

Nästa möte
13/1 2020

Vid tangentbordet:
Sofia Erlandsson
OK Milan

