Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte

Protokoll

Tid:

2015-09-28 kl. 17.00 – 20:00

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Liselotte Falk (sammankallande)
Andrew Lago
Cathrine Davidson (sekreterare)
Carl Henning Löf
Tobias Ahnoff (§6)
Åsa Nordberg
Anne Farbrot (del av mötet)

Frånvarande:

Ulf Andersson (tjänsteresa)

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Godkändes.
Johan Runesson: Lotta har försökt få till detta men inte lyckats. Lotta kommer att prata om detta med
styrelsen
SI-kit: Lotta har mailat Björn Ahlnér om att låna SI-kit 26/11-jul. Det verkar OK. Cathrine tar över detta.
Lotta vidarebefodrar mailet till Cathrine.
Nybörjarkurs: Lärdom från höstens nybörjarkurs är att det kan vara bra att låta de redan aktiva
ungdomarna vara uppföljare. Dessutom är det bra om vi planerar att sista tillfället är tillsammans med den
vanliga ungdomsträningen.

§ 4 Tävlingar hösten 2015
 IFK-kavlen, 3/10 -






25-manna, 9-11/10 Daladubbeln., 16-18/10 Smålandskavlen, 24-25/10
Zoo-läger

Ett lag i H36, ett lag i D42 och ett lag i H48 är anmält.
Carl Henning är lagledare för H36, Cathrine för D42 och Lotta
för H48. Åsa är behjälplig då hon har sprungit.
Åsa är representant på UK-mötena. Det är ett svårt jobb.
Patrik åker med som ledare.
Lotta skickar ut en intresseförfrågan.
Cathrine fixar en nyhet om detta där intresseanmälan ska vara
inne senast 15/10. Anmälan till O-event boende paket behöver
göras senast den 23/10.
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§ 5 Träningsplanering oktober-november 2015, inriktning
Vi planerade följande träningar:
5/11

Åsa

26/11

Natt-KM. Vi får marknadsföra detta i våra respektive grupper.

3/12

Lotta (kompassövning à la Patrik på ängen)

10/12

Andrew kollar med Christer Henriksson om det skulle vara möjligt med spinning

17/12

Cathrine & Åsa fixar något med jultema.

Vi ska också marknadsföra Stugloppet (29/11) och Skinkloppet (?) bland ungdomarna.

§ 6 Grupper/ledare 2016
Vi diskuterade om vi ska vara en eller två ledare per grupp. Vi lutar åt att vi borde vara två. Vi bestämde
även att de som är äldre än 16 år fortfarande är välkomna att träna med oss och vi kommer att kalla den
äldsta gruppen 15+.
8-10: Tobias/Lisa följer med sina barn upp och kan vara med i 8-10 årsgruppen. Fler kandidater kan vara:
Thomas Gustafsson, Anders Westfeldt, Norrman?
11-12: Cathrine vill gärna följa med sina äldsta barn upp. Carl Henning kan vara kvar där.
13-14: Andrew? Hans Garmer? Anne Farbrot?
15+: Åsa. Johanna Blomberg? (Anne ringer och frågar henne)
Vi får fundera på kandidater till ytterligare ledare. Månssons? Thomas Gustafsson?

§ 7 Utbildningar/konferenser – GOF ungdomsledarkonferens 14/9
Lotta var på mötet. GMOK arrangerar en Vårserieetapp till våren, men det berör inte ungdomskommittén
utan tekniska har hand om det.
Vi diskuterade också uttagningspolicy för ungdoms-SM. I år fick alla som anmälde sig åka med. Vi
förespråkar att det borde vara speciellt att åka på ungdoms-SM och att det därför borde ingå någon slags
uttagning för att få åka med. Vi bestämde att vi skickar in ett dokument till nästa ungdomsledarkonferens
om GMOKs ståndpunkt i frågan. Lotta börjar skriva på det dokumentet.

§ 8 Övriga frågor
Försäljning av nattlampor
Lotta föreslog att vi skulle sälja av våra lånelampor då dessa innebär mycket arbete. Vi beslutade om att
skicka ut information om att man kan köpa billiga bra lampor hos Kjell & Co och XXL. Lotta skickar
information om detta. Våra lampor kan vi låna ut på längre lån så att vi slipper att ladda.
Försäljning av GPS-klockor
Diskuterades inte.
Kompasser
Diskuterades inte.
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Zebra-samarbete
Det måste vara tydligt vilken hjälp vi kan förvänta oss av Zebra-värdarna. Idag står det skrivet i Zebravärdens dokument att de kan hjälpa till med utsättning och intagning av kontroller på frivillig basis. Det är
viktigt att intagning sker först när samtliga ungdomar är tillbaka.
Det är även viktigt att Zebrorna har en annan samlingspunkt än ungdomarna. Vi föreslår att genomgången
av träningen för Zebrorna görs av Zebravärden.
Då många potentiella uppföljare (= föräldrar) anmäler sig till Zebra-träningen för att träna själva kan det bli
ont om uppföljare. Vi får vara tydliga till våren när Zebra-träningarna drar igång igen att vi behöver hjälp av
ungdomarnas föräldrar.
Eventor
Cathrine ber Ulf Sundin om att alla i ungdomskommittén får roll att anmäla till stafetter.
Lotta beskrev processen för hur nya ungdomar kommer in i eventor. Vi ska inte behöva göra något, men
just nu verkar inte processen fungera fullt ut.
O-training 28/11
Lotta pratar med styrelsen att ungdomskommittén tycker att GMOK ungdomar borde subventioneras av
klubben, dock borde inte detta tas av ungdomskommitténs budget. Vi bedömer att eftersom vi inte fått de
fyra utlovade träningstillfällena från Johan Runesson att detta borde kunna kvittas mot
anmälningsavgiften.
Närvaro träning
Påminnelse om att respektive ledare är ansvarig att skicka in info om LOK-stödet till Lotta efter varje
träning.

§ 9 Nästa möte
9/11 klockan 17:00 i stugan. Carl Henning tar med fika.
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