Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte

Protokoll

Tid:

2015-01-19 kl. 17.00 – 20:00

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Liselotte Falk (sammankallande)
Andrew Lago
Cathrine Davidson (sekreterare)
Emil Mattson
Ulf Andersson
Åsa Nordberg

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Godkändes. Lotta kollar med Annika om verksamhetsberättelsen har skickats in.

§ 4 Vem-gör-vad-listan
Andrew uppdaterar listan med de ändringar som behövs.

§ 5 Coachjackor
Ungdomskommittén har rätt till 4 coachjackor enligt klubbens avtal med Trimtex. Då vi har ledarvästar
kollar Lotta om vi skulle kunna byta ut jackorna mot funktionströjor till ungdomarna istället

§ 6 SI Kit
Fredrik har gått igenom det SI kit som klubben har. Det behöver införskaffas nya batterier till några enheter.
Cathrine kollar upp och beställer batterier och påtalar även för Tekniska att ungdomskommittén kan ta över
förvaltningen. Innan vi beställer batterier kontrollerar Cathrine kompabiliteten med klubbens gamla SI
enheter och de nyare SI brickorna.

§ 7 OCAD
Andrew har kollat upp OCAD licenser. De som känner behov av OCAD får kontakta Bo Hermansson. Vi
borde kolla om vi kan spara OCAD filer på Google drive.

§ 8 Ungdomsdagen 31 januari
Vi vill att dagen ska vara generationsöverskridande. Lotta är bortrest. Cathrine är planeringsansvarig. Ulf
ansvarar för träningarna och har kontaktat Maths Carlsson för en föreläsning. Cathrine och Emil tar hand om
lekarna. Åsa ansvarar för lunch. Samlingen på ungdomsdagen bestämdes till 09:30.
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§ 9 Föräldramöte
Vi håller ett föräldramöte den 5/3. Lotta håller i det. Lotta undersöker informationsfoldern med Helena S till
nästa möte.

§ 10 Vårläger (mars)
Vi bestämde datum för lägret till helgen den 7-8/3 (Emil kan förmodligen inte och Lotta är bortrest på
lördagen). Åsa är ansvarig med stöd av Andrew. Vi bedömer att Åsa är en bra plats. Andrew ansvarar för
träningarna.

§ 11 Tävlingsresa (maj)
Lotta kollar med breddkommittén om klubben planerar någon klubbgemensam tävlingsresa under året.

§12 Träningsplanering fr.o.m april
Ulf ansvarar att ta fram en planering och stämmer av denna med respektive ledare som får framföra sina
behov. Ulf ör kvalitetsansvarig för alla banor på ungdomsträningarna. Respektive ansvarig för
träningstillfället tar fram kartor och ansvarar för genomförandet av träningen.
Ulf kontaktar Sävedalen för ett eventuellt samarbete kring träningar.

§13 Aktiviteter för 6-7 åringarna
Diskuteras nästa möte.

§14 Utbildningar/konferenser
Patrik kommer att hålla i en nybörjarkurs med 3 tillfällen: 26/3, 16/4 och 23/4. 10-15 st är ett bra antal
deltagare. Vi borde marknadsföra detta genom mail till alla i GMOK att sprida vidare och genom t.ex.
Facebook.
Lisa och Tobias Ahnoff kommer att hålla i skattjakten.
Den 2/2 är det GOF ungdomsledarkonferens. Lotta är bortrest. Ulf deltar. Andrew är reserv. Troligtvis
kommer agendan att innehålla samarbete mellan klubbarna

§15 Eknomisk avstämning
Vi bestämde att ha ekonomisk avstämning som en stående punkt på agendan.

Övriga frågor
Nästa möte
16/3 klockan 17:00. Åsa tar med fika.
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