Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte

Protokoll

Tid:

2015-08-17 kl. 17.00 – 19:00

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

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

Frånvarande:

Ulf Andersson (anmält förhinder)

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Godkändes.
Johan Runesson: Lotta har pratat med Johan Runesson och han tror att han ska hjälpa till under 2 tillfällen.
Det bästa är att kontakta honom veckan innan vi vill att han ska vara med. Lotta pratar med honom igen.
Sommarläger: GOF-lägret: Linn Månsson deltog. O-Camp: Erik Hogedal, Jennifer Davidson och Viktor
Jellvert-Börjeson deltog och var nöjda Rikslägret: Isabella och Andrew var med. Det var ett mycket
välordnat läger med 350 ungdomar. Lägret kan verkligen rekommenderas.
U-10mila: Vi deltog med ett D18-lag (Isabella, Alva, Frida, Klara, Lisa, Jennifer och Elvira). De slutade på
32:a plats. Vi hade också ett kombinationslag med Frölunda och Uven i HD18 (Erik, Felix, Viktor och Martin)
som slutade på plats 19!
Minivarvet: Pengarna går till ungdomsverksamheten i arrangörsföreningarna. GMOK är inte arrangör utan
är bara en arbetande klubb.

§ 4 Tävlingar hösten 2015 (ansvariga)
 DM-stafett, Ruddalen 30/8 (SAIK) –
 Lidköping, (Bacho cup), 19-20/9
 IFK-kavlen, 3/10  25-manna, 9-11/10  Daladubbeln., 16-18/10  Smålandskavlen, 24-25/10

respektive ledare är ansvarig. Propagera för detta under
träningen på torsdag den 20/8.
Cathrine och Emil ansvariga. Ingen inbjudan finns ännu utlagd.
respektive ledare är ansvarig. Dock är Andrew bortrest.
Åsa går på de 2 möten som Ola Martner kommer att kalla till
för uttagningen.
Åsa och Andrew ansvariga. Vi ska pusha för att ungdomarna
åker med på det.
Lotta ansvarig.
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 Zoo-läger

Emil ansvarig. Vi förespråkar det gemensamma paketet som
anordnas av O-event.

§ 5 Träningsplanering oktober-november 2015, inriktning
Ulf har lagt en plan fram till den 1/10. Under oktober och november anordnas Närnatt-cup onsdagarna
14/10 och 21/10 samt torsdagarna 12/11 och 19/11. Vi vill att så många ungdomar som möjligt ska delta
på närnatt-cupen, så under de veckorna som den arrangeras har vi ingen vanlig ungdomsträning, inte
heller vid de två tillfällen i oktober som närnatt-cupen arrangeras på onsdagar.
Vi planerade de följande träningarna:
8/10

Lotta

5/11

Åsa

26/11

beslutar vi på nästa möte

Lotta kollar med Björn Ahlnér om vi kan vå låna ett SI-kit att ha på träningarna från 26/11 och fram till jul.
Vi fortsätter att lägga upp träningsmaterialet på Google Drive. Cathrine byter lösenord och skickar ut det
nya till kommittén.

§ 6 Nybörjarkurs, Skatås, Patrik (3, 10 och 17/9)
Patrik håller i den och kommer själv att ordna med de hjälptränare han behöver. I dagsläget är det 3-4
anmälda.

§ 7 Grupper/ledare 2016
Tobias/Lisa kan eventuellt tänka sig att följa med de som blir äldre upp till 9-10 års gruppen. Nu i höst
kommer det att komma in några nya 7-8 åringar.
Cathrine vill gärna följa med sina äldsta barn upp i 11-12 års gruppen.
Vi får fundera på kandidater till ytterligare ledare. Månssons? Thomas Gustafsson?

§ 8 Utbildningar/konferenser – GOF ungdomsledarkonferens 14/9
Lotta går och kommer att skicka ut agendan innan mötet.

§ 9 Ekonomisk avstämnig
Vi har inte fått någon avstämning sedan förra mötet.
Påminnelse om att respektive ledare är ansvarig att skicka in info om LOK-stödet till Lotta efter varje
träning.

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 11 Nästa möte
28/9 klockan 17:00 i stugan. Åsa tar med fika.
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(Därefter 9/11 kl 17:00.)
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