Minnesanteckningar förda vid extrainsatt möte för ÖLOF:s
ungdomskommitté 2020-07-27 kl.17:00-19:30
Plats: OK Milans klubbstuga
Närvarande:
Sofia Carlsson
Sofia Erlandsson
Camilla Kruse
Kaisa Mårtensson

Lindebygdens OK
OK Milan
KFUM Örebro
Garphyttans IF

Anteckningar från senaste mötet, 2020-01-13, gås igenom.
Vi konstaterar att många aktiviteter under våren ställts in tillsammans med våra två planerade möten
till följd av Covid 19.

Ungdomskommitténs arbete och organisation
Hur involverar vi klubbar som inte har representanter i vår kommitté i vårt arbete? Har vi fungerande
”länkar” ut till alla distriktets klubbar så att vi får ut all information till ungdomarna? Behöver
kommittén ha representanter från fler klubbar? Att diskutera vidare inom kommittén och eventuellt
föra önskemål vidare till valberedning inför nästa årsmöte.
Hemsidan behöver uppdateras. Sofia Carlsson tar på sig att ordna med administrationsrättigheter
och göra det hon kan för att få kommittén uppgifter korrekta på hemsidan.
Anteckningar från kommittémöten kommer att Sofia C att lägga ut på hemsidan fortsättningsvis, när
anteckningar godkänts av mötesdeltagarna.
Camilla, Kaisa och Sofia C kommer att begära administrationsrättigheter för ÖLOF ungdoms
Facebook-sida för att några som idag sitter i kommittén ska ha den rättigheten.
Sofia Carlsson kommer dessutom att begära administrationsrättigheter på distriktsnivå i Eventor för
att kunna hantera distriktsgemensamma aktiviteter åt kommittén.
Sofia E skickar frågeställning till ÖLOF:s styrelse kring hur vi ska hantera eventuella avhopp från
kommittén under pågående verksamhetsår. Vilka möjligheter har vi som kommitté att själva utse
ersättare, med tanke på att vi utsätts vid ett årsmöte. Kan/ska ÖLOF:s styrelse besluta om ersättare?
Hur organiserar vi våra möten fortsättningsvis i kommittén? Kommitténs möten har varit öppna för
fler än kommitténs representanter och det har blivit mycket (bra) prat men arbetet att verkställa det
som diskuteras riskerar att hamna på en eller ett fåtal personer. Ska vi fortsätta på samma sätt eller
strama upp våra möten något? Vi har tidigare fört diskussioner om att arbetet kring våra
distriktsaktiviteter ska fördelas ut på klubbarna och rotera från år till år så att inte
ungdomskommittén eller enskilda klubbar får huvuddelen av allt arbete. Ska det påverka vilka som
deltar vi de olika mötena under året? Fortsatta diskussioner på augustimötet.

Distriktsmatchen
Ställs in 2020. Ungdomskommittén har fått fråga om att vårt distrikt kan ordna Distriktsmatchen
2021. Vi anser att Södermanland, som skulle arrangera 2020, borde hålla sitt arrangemang 2021.
Kaisa tar dock på sig att kolla upp vilka direktiv som gäller beträffande Distriktsmatchen. Vilka
moment ska den innehålla? Hur kan vårt lilla distrikt uppfylla de direktiv som finns, utifrån våra
förutsättningar? Vi vill vara beredda oavsett vilket år som Distriktsmatchen kommer att falla på vår
lott; 2021? 2022?

Nyckel till Idrottens hus?
Det är opraktiskt och inte lämpligt att Elin har kvar nyckeln. Någon som sitter i årets kommitté bör ha
ansvar för nyckeln. Lämpligast någon som bor i Örebro. Lyfts på augustimötet.

Fyrklöver
Vårens 2 Fyrklövrar ställdes in till följd av Covid 19. Almby har signalerat att de inte har tid eller kraft
att ordna sin fyrklöver under hösten istället. Hur Askersund ställer sig i frågan vet vi inte men vi
hoppas att de vill ordna en fyrklöver i höst eller våren 2021. OK Milan och KFUM kommer att
genomföra sina Fyrklövertävlingar under hösten men dessa förläggs då till helger för att starttider ska
kunna spridas, enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten och SOFT. Datum för fyrklövrar skickas ut så
snart de fastställts i klubbarna. Frågan om huruvida vuxna ska erbjudas möjlighet att springa egen
bana under Fyrklövrarna under hösten har skickats till ÖLOF:s styrelse för beslut. Vi anser att det är
en fråga som de äger att fatta beslut i.

Daladubbeln
Om Daladubbeln arrangeras i höst anser vi att deltagandet organiseras klubbvis i år och inte
samordnas inom distriktet. Vi ser det dock som mycket osannolikt att Daladubbeln blir av.

13-18-aktiviteter
Camilla (KFUM) har en idé till aktivitet. Om hon får medarrangörer i sin egen förening så kan den bli
av under hösten. Annars sparar Camilla idén till nästa säsong. I övrigt finns inga 13-18-aktiviteter
planerade.

USM 20 september
Idag kan vi se att 12 deltagare från distriktet kan komma att delta;
Tisaren:

Emil, Noel, Amanda

Garphyttan:

Signe, Måns, Rasmus, Nelly

KFUM:

Anton, Hugo, Johanna, Olle

Milan:

Vilma

I dagsläget finns ingen/inga personer som tagit på sig ansvaret att ordna resan för distriktets
ungdomar. USM kommer i år att endast bestå av en enda tävling och de sociala aktiviteterna
som brukar arrangeras i samband med USM uteblir.
Vi landar då i följande alternativ:
1. Distriktets ungdomar övernattar inte. Avresa hemifrån tidigt på morgonen och vi ber
arrangören om sena starttider. Resan tar ungefär 2h och 20min med bil. Sista
startgrupp är kl.14-15. Ungdomskommittén, genom Camilla Kruse, ordnar så att
vårdnadshavare till berörda ungdomar får varandras kontaktuppgifter för att dessa ska
kunna prata ihop sig om avresetider, samåkning mm.
2. Någon/några meddelar Camilla Kruse senast 1/8 att hen tar på sig ansvaret att ordna
ett "event" för distriktets USM-ungdomar (ca 12 st).
Den/de ansvariga lämnar sina önskemål om starttider till Camilla som sedan meddelar
USM:s arrangörer önskemålen den 2/8.
De ansvariga har fria händer att besluta om eventuell övernattning men måste vara
medvetna om att eventuella kostnader kommer att hamna på deltagare eller deltagares
föreningar.
Mail med information om de två alternativen mailas ut till berörda vårdnadshavare och
representanter i ungdomskommittén tisdag 28/7 (Sofia E ordnar detta).
Behöver vi beställa hem USM-tröjor i år, med tanke på att USM-arrangemanget inte är sig
likt?

Kontaktuppgifter inom kommittén
En reviderad maillista bifogas protokollet.
Vilka kontaktuppgifter vill vi ska finnas tillgängliga på ÖLOF:s hemsida? Att prata om vid
augustimötet.

Aktivitetsstöd för mötet
Sofia E mailar nödvändiga uppgifter till Robin på RF-SISU.

Nästa möte:
Måndag 17 augusti kl.18:00.
Camilla meddelar plats för mötet.

