Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2016-01-25, 16:30 – 20:30

Plats:

Hemma hos Cathrine

Närvarande:

Frånvarande:

Liselotte Falk (sammankallande)

Tobias Ahnoff (anmält förhinder)

Andrew Lago

Anne Farbrot (anmält sjukdom)

Cathrine Davidson (sekreterare)
Carl Henning Löf
Åsa Nordberg

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Godkändes.

§ 4 Information från Junior-samarbetsmötet
Åsa berättade vad som diskuterats på mötet. Vi vill få en smidigare övergång från ungdomsverksamheten
till juniorverksamheten. Som ett led i det kommer även 16-åringarna att bli inbjudna till juniorsamlingarna.
På tisdagsträningarna kommer det att bli ändring så att det kommer att presenteras ett alternativ för
ungdomar. Vi behöver ha ett rullande schema med ansvarig för ungdomarna. Lotta tar fram ett sådant
schema och skickar ut.
Åsa har även skickat ut frågor till sina ungdomar för att senare ha utvecklingssamtal med var och en för att
se vad de behöver/vill med sin orientering och ha för stöd etc. Några av dessa frågor skulle även kunna
användas i andra grupper.

§ 5 Lägret i Åsa
Lotta har bokat vandrarhemmet helgen 5-6/3. En komplikation att ta hänsyn till att på söndagen ska GOFs
16-åringar anordna en träff för GOFs ungdomar i Landehofs klubbstuga, med planerad start klockan 13.
Lotta kollar om det går att skjuta på starten för träffen så att våra ungdomar får chans att träna på lägret,
hinna äta och duscha för att sedan komma till träffen.
Cathrine, Åsa och Lotta ansvarar för en träning var. Andrew kollar om vi kan återanvända upplägget från
2014.
Carl Henning håller i en kvällsaktivitet.
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§ 6 Träningsplanering
Vi planerade träningarna fram till och med 17/3.
28/1:

Framförhållning

Åsa

4/2:

Framförhållning

Cathrine

11/2:

Kartminne

Anne

18/2:

Sportlov – ingen träning

25/2:

”Murder-run” à la Åsa

Carl-Henning

3/3:

Stadsorientering ”Vägval”

Lotta

5-6/3:

Åsa-läger

Lotta

10/3:

Vägval

Tobias

17/3:

Svåra slingor

Åsa

Det har framkommit önskemål om att ha lite hårdare träning för 15+. Nu under vinterhalvåret kan vi
erbjuda någon extra slinga efter den ordinare träningen.

§ 7 U10MILA
U10MILA arrangeras i Tibro den 6-7/8. Ambitionen är att vi ska få ihop ett eget HD18-lag. Lotta ansvaring.

§ 8 10MILA
10MILA arrangeras på Lugnet i Falun den 14-15/5. Åsa ansvarig.

§ 9-10 gruppen
Vi får försöka lösa ledare för 10-gruppen tills dess att Tobias drar igång den 25/2.

§ 10 GOF-träning
I år får vi inte samordna GOF-träning med en sprint-cup etapp. Vi måste hålla en träning i april.
Vi bestämde den 27/4.

§ 11 Vision
Vi är överens om att det är viktigt med glädje och gemenskap. Vi står alla bakom verksamhetsplanen.
Vi ser oss själva som ledare snarare än tränare.

§ 12 Övriga frågor
GOF-möte 8/2
Lotta går på GOF mötet i Skatås den 8/2.

§ 13 Nästa möte
Onsdagen den 9/3 kl 17 i Skatås. Lotta tar med fika.
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