Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte

Protokoll

Tid:

2015-05-25 kl. 17.30 – 19:45

Plats:

Stugan i Skatås

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

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Godkändes.
Cathrine har gjort ett förslag till information om verksamheten på hemsidan. Övriga tyckte det var bra.
Lotta ber adminsitratörerna för facebookgrupperna 15-16 år (Helena) och goa grymma coola klubben
(Johanna) att ta bort de grupperna

§ 4 Träningsplanering hösten 2015, status
Ulf berättade om sina erfarenheter med vårens träningar:





I stort har det fungerat bra
Teoripassen visade att det finns stora kunskapsluckor hos ungdomarna.
Spannet mellan vit och violett har ökat
Hjälptränare har fungerat bra, zebra hjälper till med uthängning. Dock har det blivit mycket jobb för
Ulf då många av banläggarna inte haft tillgång till OCAD eller PurplePen så Ulf har fått göra det
arbetet.

Andra synpunkter:
Vi diskuterade några saker att förändra till hösten
 Vi ska inte anmäla per färg utan per åldersgrupp
 Vi bör se till att ha samling och uppvärmning i respektive åldersgrupp.
 Vi ska gå igenom efter träningarna med våra respektive ungdomar hur de har upplevt träningen och
hur de har tänkt under tiden.
 Vi ska ha träningarna i det högre spannet i respektive färg.
 För de yngsta måste det finnas utrymme för lek.
 Om man som ledare inte kan komma måste man meddela detta och fixa en ersättare.
 Vi ska ha 2 års karantän på en träning, sedan kan vi återanvända den.
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 Ungdomskommitén tar större ansvar för banläggningen och utnyttjar hjälptränarna till uthängning
och intagning av kontroller.
Ulf kommer att grovplanera höstens träningar och skicka ut ett förslag v25. Vi träffas tisdag v27 30/7
kl 17:30 i stugan för att gå igenom förslaget och detaljplanera. Ulf tar med fika.

§ 5 Sommarläger status
GOF-lägret: Linn Månsson, Amos Mattsson och Alexander Forsberg är anmälda.
O-Camp: Felix Falk, Oscar Bresin, Erik Hogedal, Jennifer Davidson och Viktor Jellvert-Börjeson är anmälda.
Henrik Håkansson (träningsmedlem i GMOK) följer med som ledare. Vi delar honom med SAIK.
Rikslägret: Isabella Lago är anmäld. Ytterligare två personer från GOF är anmälda och Andrew följer med
som ledare för alla tre.
Lotta kollar hur vi ska subventionera lägren för deltagarna och ledarna.

§ 6 Ungdomens 10-mila, status
Ungdomens 10-mila går den 7-8/8. Anmälan går ut i slutet av juli. Intresseanmälan till detta måste senast
in innan midsommar och göras tillsammans med juniorgruppen, Ulf ansvarig.

§ 7 Aktiviteter för 6-7(8) åringarna, hösten 2015
Tobias berättade att det är en bra grupp på ca tio barn som har varit med med sina föräldrar. Planen är att
fortsätta med samma grupp till hösten. Till våren bör de barn som fyller nio år under 2016 slussas över till
9-10 års gruppen Det finns intresse för en ny grupp, men vi avvaktar nytt intag till våren.

§ 8 Nybörjarkurs, reflektion våren 2015 samt beslut om hösten 2015
Nybörjarkursen var mycket uppskattad och vi ber Patrik att arrangera en till nybörjarkurs till hösten 2015.

§ 9 Johan Runesson, status
Johan Runesson har i sitt avtal med GMOK att han ska vara behjälplig i ungdomsgruppen under fyra
tillfällen under året.
Vi diskuterade olika upplägg för detta, bl.a. föreläsning för de yngre, uppföljning etc. Vi tycker det är viktigt
att alla ungdomar får chansen att träffa Johan vid något tillfälle, men att kanske fokus borde ligga på de
äldre.
Lotta pratar med Johan om våra funderingar och kollar om han har något eget förslag.

§ 10 Utbildningar/konferenser – rapport GOF ungdomsledarkonferens
Lotta rapporterade från konferensen:
När det gäller Närnattcupen så kommer den i år att arrangeras under två onsdagskvällar och två
torsdagskvällar varav en kommer att vara en nattsprint.
Många är missnöjda med hur informationen från GOFs ungdomsgrupp sköts, där mycket av informationen
bara finns i en sluten facebook-grupp där bara ungdomarna själva får vara med.
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§ 11 Ekonomisk avstämnig
Vi har inte fått någon ny avstämning sedan förra mötet.
När det gäller LOK-stödet ska varje ledare skicka information till Lotta vilka av ungdomarna som har varit
med på respektive träning.

§12 Övriga frågor
Minivarvet
Åsa noterade att i stadgarna för Minivarvet/Lilla varvet/Mellanvarvet står att överskottet ska gå till
ungdomsverksamheten för respektive arrangörsklubb. Gäller detta även GMOK?
Sprintstafett-DM
Sprintstafett DM går av stapeln torsdagen den 4/6. Vi bestämde att ha vår ungdomsträning i samband med
den. Lotta skickar ut mail om att ungdomarna måste anmäla sig senast den 29/5.

§ 13 Nästa möte
17/8 klockan 17:00 i stugan. Emil tar med fika.
Vi bestämde att vi ska ha möten var 6:e vecka framöver.
(28/9 kl 17:00, 9/11 kl 17:00)
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