Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte

Protokoll

Tid:

2015-11-09 kl. 17.00 – 20:00

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Liselotte Falk (sammankallande)
Andrew Lago
Cathrine Davidson (sekreterare)
Carl Henning Löf
Tobias Ahnoff
Åsa Nordberg
Anne Farbrot

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Godkändes.
Träning 10/12: Andrew har fixat med Christer ”den hårde” att vi har ett spinningpass på Nordic Wellness –
Almedal klockan 18.
Försäljning av nattlampor: Vi lånar ut tillsvidare. De flesta har numera egen lampa efter våra
påtryckningar. Inför nästa vintersäsong, borde vi prata med Stefan Millegård om eventuell rabatt om vi kan
få honom att sälja många lampor till våra ungdomar. Stefan Millegård har en modell med batteriet i
huvudställningen som han rekommenderar och priset är ca 1000 kr.
Eventor: Cathrine har pratat med Ulf Sundin om behörighet att anmäla till stafetter, men missade Tobias.
Cathrine pratar med Ulf igen.
O-training: Det kommer att vara gratis för våra ungdomar.

§ 4 Träningsplanering 2016
Vi diskuterade hur vi ska göra träningsplaneringen fram till och med juni. Vi bestämde att vi ska följa våra
principer och använda oss ”nötning”, dvs köra samma moment flera träningar i rad. Dessutom ska vi vara i
Skatås minst var 3:e tillfälle.
Vi pratade om att det vore bra om vi även får in löpteknik i våra träningar, t ex genom att ha en snitslad
slinga genom olika terrängtyper som ungdomarna får springa.
Ett annat bra moment är att låta barnen rita in sin egen bana, då man lär sig mycket av det.
En annan idé är även att 15+ får lov att lägga banor någon gång.
Cathrine, som representant för -13 och Andrew, som representant för 13- får i uppdrag att till den 1/12 ta
fram en grovplanering av träningarna fram till juni.
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När det gäller övriga träningar i vinter så kommer GMOK Elit och SAIK att tillsammans arrangera en
vintercup med svarta banor. De helger som vintercupen inte anordnas kommer Mats Strandhagen från
breddkommittén att lägga svarta banor. Vill vi i ungdomskommittén ha lättare banor, så får vi lägga dem
själva.
Vi ska också inspirera till mer än en träning med GMOK/vecka. Anne erbjöd sig att vara där för 13-14 på
tisdagarna. 15+ bedömmer vi kan klara sig själva.
Det kommer att arrangeras ett elitläger i Åhus sista helgen i januari. Vi diskuterade om det är lämpligt för
våra 15+ ungdomar.
Vår ungdomsdag planerar vi till den 16/1.

§ 5 Grupper/ledare 2016 – beslut om inriktning
Vi bestämde att vi ska vara två ledare i varje grupp.
8-10: Det är ca 20-25 barn som kommer med upp från 6-8 års gruppen, plus de barn som blir 10 nästa år,
d v s det kommer att vara en ganska stor grupp. Tobias/Lisa följer med sina barn och Tobias frågar de
föräldrar med orienteringsbakgrund.
11-12: Cathrine och Carl Henning
13-14: Andrew och Anne
15+: Åsa + ?.
För kandidater se ”Ledarkandidater 2016”

§ 6 Utbildningar/konferenser
Ingen representant på OL-galans föredrag till helgen.
Lotta kommer att deltaga på GOF-konferensen den 22/11, där bland annat samarbete mellan klubbarna
ska diskuteras.
Alla nya ledare borde också anmäla sig till barn- och ungdomsledarutbildningen som går i Mölndal sista
helgen i januari.

§ 8 Verksamhetsberättelse 2015, budget och verksamhetsplanering 2016
Lotta gör ett underlag och skickar ut till övriga för granskning.

§ 8 Övriga frågor
Zebra-samarbete
Ingenting har gjorts.
Närvaro
Cathrine fixar ett Google-dokument där respektive ledare kan fylla i närvaro på träningarna istället för att
maila till Lotta.
Utvärdering Zoo-lägret
Lägret verkade ha varit uppskattat. Det var riktigt roligt att så många ungdomar var med, ca 30 ungdomar
och ca sju föräldrar/ledare deltog!
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Det var skönt att få maten serverad.
Saker att förbättra:
Vi borde ha pekat ut en ansvarig för lägret.
Läggning borde bestämmas på förhand så att det inte blir så mycket tjat vid läggning.
Vi borde också bestämma vad vi vill uppnå med lägret, är det ett GMOK-läger eller vill vi att våra ungdomar
ska umgås med andra Göteborgsungdomar?
Administration
För att lägga upp nyheter på hemsidan finns det beskrivning i användarmanualen som man kommer åt om
man loggar in på intranätet.
De som behöver OCAD-licens får maila till Bo Hermansson för att få en.

§ 9 Nästa möte
7/12 klockan 17:00 i stugan. Anne tar med fika.
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