
 

 

CTIF IJLK 17.10.2015 Lissabon, Portugal 
 
Närvarande 
 
CRO, SLO, CZE, FRA, GER, UK, POR, POL, ITA, LUX, FIN, AUT 
 
Nya delegater 
 
Heinrich Scharf GER 
Szymon Lawecki POL 
 
Uppdatering av kontaktuppgifter 
 
Listan med kontaktuppgifter uppdaterades 
 
Protokollet från föregående möte 
 
- Finland fattas från närvarandelistan 
- 14. Symposium ordnas i Wels Österrike 
 
Presidentens rapport, Generalförsamlingen i Kroatien 
 

- Det valdes nya vicepresidenter, Nytka från Ostrava Tjekkien har ansvar för IJLK i fortsättningen. 
Marketa ställde inte upp för nyval. För första gången så har Ryssland ingen vicepresident. Tore 
skall upprätthålla goda kontakter med Ryssland. 

- Dennis Davis gjorde ett förslag att ändra CTIFs officiella språk till engelska. Beslut fattas på 
nästa Generalförsamling i Helsingfors 7-9.9.2016. 

- IJLK budget ser bra ut, kommissionen får 21.500€/år som fördelas enligt följande: 

- 10.000€ tävlingar 

- 6.000€ domarutbildning 

- 2.500€ diplom, representationsgåvor 

- 1.500€ översättning 

- 1.000€ övrigt 

- 500€ mössor 

- Nationella förband som ordnar dom stora tävlingarna vart fjärde år får 91.000€ 

- Japan överväger att ansluta sig till IJLK ch att delta i symposium i Italien. Goda erfarenheter från 
Opole. 

- IJLK strävar till att ännu i år i november hålla ett möte med Helle Aagot (DK) om alternativ till 
Projektfinansiering. John har ansvaret tillsammans med Jörn-Henrik. 

- Manfred informerade om Institut Regionen Europas (IRE) i Salzburg som kan vara till hjälp vid 
ansökningar om Projektfinansiering (EU). www.institut-ire.eu 

 
XX Internationalen Jugend Begegnung 2015 Opole, Polen 
 

- Det förekom vissa problem med anmälningarna och F-disk som ledde till mindre problem i 
samband med incheckningen. 

- I det stora hela så förlöpte tävlingarna och hela tillställningen bra och inga klagomål framfördes. 

- Lägerchef John Cartwright betonade delegationsledarnas men speciellt gruppledarnas ansvar 
då det gäller ungdomarnas uppträdande och speciellt deras säkerhet. I Polen var vissa 
gruppledare inte tillräckligt samarbetsvilliga. 

http://www.institut-ire.eu/


 

 

- Tävlingsledare Ignaz Mascha konstaterade att tävlingarna gick bra och att man kan se att trots 
att man hade 10 åringar med så inverkar det inte negativt på resultatet, tvärtom placerade sig 
lag med 10 åringar med bra i tävlingarna. 

- Klagomål hade kommit beträffande vissa länders supportrars beteende vid 
avslutningsceremonin då trummor och trumpeter bland annat störde vid tal, hälsningar och 
nationalhymner. Man måste i framtiden fundera om man skall ha en separat läktare för 
supportrar med instrument.  

- Lindström höll ett kort sammandrag över den väldigt lyckade Lagerolympiade samt tackade 
Polen för deras goda samarbete och understöd. 

 
Symposium Trentiono 5-8.5.2016 
 
3 ungdomar och 2 ledare per land. 
 
60€/person/4dagar i Jugendherberge. Totalt 300€. 
 
IJLK bor på hotell 50€/natt inkl frukost. Totalt 200€/person 
 
IJLK kommer på onsdag 4.5. Komissionsmöte på torsdag. 
 
Närmaste flygfält Verona. 
 
Symposiums arbetsspråk är engelska, ingen arrangerad tolkning. 
 
Teman för Symposium: 
 - Övergång från ungdomsavdelningen till larmavdelning, vilka behov och krav har 
ungdomarna, vilka krav och behov har de vuxna. Kolla konklusionerna från Krakow och bygg upp 
programmet enligt det. Ungdomarna får förbereda och genomföra workshopen. Finland har 
ansvaret. 
 - Integration av immigranter och flyktingar 
 - Fråga ungdomarna om teman för framtiden, vad är dom intresserade av vad vill dom 
behandla. 
 
 
Whorkshop omaktuella teman inom IJLK 
 
Delegaterna delades in i tre grupper, en engelsk, en tysk och en slavisk. Finlands deltog i den 
engelskspråkiga gruppen som leddes av Mick. Övriga deltagare var ITA, CRO, SLO, POR och UK. 
Teman som diskuterades samt arbetsgruppens förslag: 
1. Åldersgräns vid tävlingar. Arbetsgruppen var ense om att 10 åringar får delta, detta bör 

beaktas av IJLK då man planerar veckans program. Det ställer också krav på gruppledarna. 
2. Antalet lag per land som får delta. Arbetsgruppens var enig om att utöver de två pojk/mix lagen 

som nu är tillåtet att skicka så skall det ges möjlighet att delta med ett flicklag till dvs med max 
tre lag per nation. Det slutgiltiga beslutet fattas av arrangörslandet eftersom flere deltagare 
ställer större krav på arrangemangen. 

3. Antal försök vid tävlingen. Ett förslag om att i stället för en tävlingsprestation kunna göra två 
försök varav det bättre räknas hade förts fram av den Tjeckiska delegationen. I den här frågan 
var arbetsgruppen inte helt enstämmig men efter röstning kom man fram till att man även i 
fortsättningen skall ha enbart ETT försök i tävlingen. 

4. Teman för Symposium. Kolla ovanför. 
5. Längden på tävlingsveckan. Alla var överens om att man kunde tänka sig att förkorta tävlings 

veckan till vad det var tidigare dvs sö-fre. 
 
Efter grupparbetena gjordes en gemensam sammanställning med alla grupper. Alla grupper hade 
förvånansvärt lika tankar. Förslag till ändringar av stadgar eller motsvarande presenteras vid nästa 
möte. 



 

 

 
Följande möten 
 
5-8.5 2016, Trentino, 96. IJLK och Symposium 
 
14-16.10 2016, Kroatien, 97. IJLK 
 
2017, Österrike, Villach 98. IJLK 
 
16-23.7.2017, Österrike, Villach, 99. IJLK och stora tävlingar 
 
20-22.10.2017, Luxemburg, 100. IJLK 
 
10-13.5.2018, Österrike, Wels, 101. IJLK och Symposium 
 
10. 2018, Tjeckien, 102. IJLK 
 
2019, Platsen öppen (troligtvis Schweiz) 103. IJLK 
 
2019, Schweiz, 104. IJLK och Ungdomstävlingar 
 
2019, Plats öppen 105. IJLK 
 
2020, Tjeckien 106. IJLK och Symposium 
 
 
Övriga ärenden 
 
Mötet hölls på den nationella räddningsskolan och i samband med lunchpausen presenterades ett 
nyanskaffat dataanimerat program som används för att utbilda insatsledare i olika typer av olyckor. 
Programet motsvarar det som används vid Räddningsinstitutet i Kuopio.  
 
 
 


