Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte

Protokoll

Tid:

2015-03-16 kl. 17.00 – 19:00

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Liselotte Falk (sammankallande)
Andrew Lago
Cathrine Davidson (sekreterare)
Emil Mattson
Ulf Andersson
Åsa Nordberg
Tobias Ahnoff (var med och diskuterade 6-8 åringarna)

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Godkändes. Cathrine gör ett förslag till informationspapper. Vi har fortfarande inte hört något om de
utlovade coachjackorna.

§ 4 Föräldramötet
Åsa berättade att föräldramötet var mycket uppskattat. Det var ca tio föräldrar på plats. Åsa gick igenom vårt
upplägg och filosofi. Annika Kuhlin var sidekick. Föräldrarna hjälper gärna till med det de kan.

§ 5 Aktiviteter för 6-7 åringarna, Skattjakt/nybörjarkurs för yngre
Tobias berättade att det är ca 10-12 barn som kommer att deltaga med ålder 6-8 år. Tobias och Lisa håller i
gruppen. De flesta var med på orienteringsleken/skattjakten i fjol, men några är nya. Några övningar
återanvänds från i höstas. Om intresse finns fortsätter de under hösten. Tobias berättade att det finns intresse
för nybörjarkurs för yngre barn 7-8 år. Skattjakten lämpar sig inte riktigt för barn att vara med flera år i rad.
Till hösten kan vi försöka slussa över de säkraste barnen in i vit nivå och kan då kanske ha plats för lite
nybörjare. Tobias/Lisa flaggar till ungdomskommitten om de behöver fler ledarresurser.
Vi beslutade inte om vi ska arrangera skattjakt eller ej till hösten.
10 stycken barn är anmälda till nybörjarkursen som börjar den 26/3.

§ 8 Tävlingresa maj
Breddkommittén ordnar. Anmälningstiden går ut i slutet av mars. Lotta har skickat ut mail om detta.
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§ 9 Träningsplanering fr o m april
Ulf berättade om förslaget till träningsplanering som han tagit fram. Idéerna bakom övningarna verkar
genomtänkta.
För varje träning finns det en huvudansvarig och en hjälpansvarig. Huvudansvarig för träningen ser till att
det hängs ut och tas in kontroller. För de som inte har erfarenhet av att lägga banor så hjälper Ulf till. Ulf
skickar mer utförlig information om träningsmomenten till respektive ansvarig. Man kan även vända sig till
Ulf/Andrew för att få hjälp med kartfiler.
Vi diskuterade om vi inte borde vara fler tillfällen i Skatås (då detta rekommenderades på
barntränarutbildningen). Vi la till ytterligare ett tillfälle i Skatås.
Cathrine påpekade behovet av lekfulla, kortare moment för de yngre (9-10 år). Cathrine får lämna input till
de ansvariga.
Detta är förslaget till planering för våren:
Datum

Moment

Var

Ansvarig

2/4 Påsk

Tävling, ingen träning

9/4

Korridor

Skatås

Andrew

16/4

Kompass, Fin-OL,
Framförhållning

Prästtjärn

Åsa No, Hanna

23/4

Kompass, Fin-OL,
Framförhållning

Skatås/Härlanda tjärn

Uffe, Annika K

30/4

Förenkling, Förlängning

Bertilssons stuga

Andrew XXX

7/5

Trafikljus

Skatås

XXX, XXX

14/5

OL-Intervall

Safjället

XXX, XXX

21/5

Vårserien, ingen träning

28/5

Bommas smart

Delsjön

Uffe, XXX

4/6

Kurvbild, Skrå

Jonsered

Malin, Åsa Ny

11/6

Avslutning, Stafett

Rådasjön

Cathrine, Lotta

§ 10 Sommarläger
GOF har frågat om ledare till GOF-lägret för 10-12 åringar, Lotta har vidarebefodrat detta till juniorgruppen
och ska även skicka till de yngre seniorerna.
Vi ska pusha i grupperna för de respektive sommarlägren. Följande är ansvariga för de respektive lägren:
GOF-lägret Emil
O-Camp

Åsa

Rikslägret

Andrew

För O-Camp gäller att vi tillhandahåller en ledare per 10 deltagare.

§ 11 Ungdomens 10-mila
Ungdomens 10-mila går av stapeln 7-9/8 i Karlsborg. Ulf pratar med Ola Wallinder för upplägg tillsammans
med juniorerna. Vi ska gå ut med information och intresseanmälan tidigt. Vi ska även inventera HD18 lag
tillsammans med annan klubb
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§ 12 Utbildningar/konferenser
Andrew deltog i GOF mötet 2 februari och har skickat ut protokoll därifrån.

§13 Ekonomisk avstäming
Åsa stämmer av fakturan från Åsa lägret med Barbro. Det verkar som vi fått 93 000 kr i budget mot de
120 000 kr vi äskade.

§14 Övriga frågor
Avstämning 10MILA
Elva ungdomar har anmält inresse och två lag är anmälda. Boende och transport har Asgeir fixat. Åsa är UK
och följer med som ledare.
Ungdomsserien
Vi ska pusha för ungdomserietävlingarna i respektive grupp.
Facebook-policy
Den primära informationskanalen ska vara hemsidan. Information får inte bara finnas på Facebook. De två
”ungdomsgrupper” som finns på Facebook idag, GMOK 15-16 och Goa gryMma cOola Klubben har
tillkommit utan att vi egentligen har diskuterat det i kommittén.
Att ha Facebook som informationskanal känns exkluderande då Facebook har en åldersgräns på 13 år och vi
bedriver en ungdomsverksamhet Vi beslutade att de två ungdomsgrupperna som finns ska betraktas som
inaktiva. Vi ska undersöka hur ungdomarna vill ha information om olika aktiviteter. Om ingen ser ett behov
av Facebookgrupperna borde de tas bort. Om ungdomarna finner ett behov av facebook grupp, kan vi i så
fall skapa en öppen grupp, dock tog vi inget beslut om detta.
Vi bestämde även att skicka ut mail till de som finns på maillistan och be dem bekräfta att de fått mailet och
fråga om det är den adressen som de vill ha informationen till. Vi ska även fråga om de fortfarande vill ha
mailen.

Nästa möte
25/5 klockan 17:30. Andrew tar med fika.
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