Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2016-04-18, 17:00 – 20:00

Plats:

Stugan i Skatås

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

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Godkändes.
Nybörjarkurs: Johanna Blomberg och Per Genvad kommer att hjälpa Patrik med kursen.
För nybörjare som anmäler sig till den ordinarie träningen, t.ex. någons kompis (A), då ansvarar A’s
föräldrar för uppföljning.
Utvärdering Åsa-lägret: Anne kommer att ge ut en liten enkät till de ungdomar som var med på lägret.
Närvarosystem: Carl Henning tar fram en lista där ungdomarna eller ansvarig vuxen kan markera när de
kommit till träningen och när de kommit tillbaka från skogen. Tobias skickar ut information till sin grupp att
det är viktigt att även som uppföljare att anmäla sig träningen för att vi ska få lättare att beräkna antalet
kartor.
Vem gör vad uppdaterad: Carl Henning har uppdaterat dokumentet. Cathrine lägger upp på hemsidan.

§ 4 Samarbetet GMOK teknik, rapport från mötet
Cathrine och Anne rapporterade från mötet.




GMOK teknik kommer att erbjuda 2 banor (svår-svart/violett och medel-orange)
Ungdomskommittén bestämmer vad som ska tränas och lägger träningen
Senast söndagen innan träningen mailas orange och violett bana till Mats Strandhagen (i PDF form)
samt syfte med träningen för att Mats ska bedömma om banorna passar GMOK tekniks målgrupp, eller
om han behöver komplettera med något.
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Ansvarig för träningen från ungdomskommittén ansvarar för utsättning av kontroller och utskrift av
kartor till både ungdomarna samt deltagarna på GMOK teknik.
Om ansvarig för träningen från ungdomskommittén vill ha hjälp med intagning av kontrollerna,
tillfrågas ansvarig för träningen från breddkommittén (som mentalt ska förbereda sig på detta).
Ansvarig från breddkommittén svarar då ja!
Vi har separata genomgångar av träningen för ungdom respektive GMOK teknik, så att det blir så lite
störningar som möjligt. Om möjligt ska ungdomarna få springa ut i skogen först.

Carl Henning formulerar ett mail att skicka ut att vi behöver uppföljare på ungdomsträningen så att inte
föräldrarna istället anmäler sig till GMOK teknik.
Anne ansvarar för att kalla till ett utvärderingsmöte med breddkommittén efter vårens träningar för att
utvärdera hur samarbetet gått. En diskussionspunkt till det mötet är: Hur kan vi i ungdomskommittén få
hjälp att få tag i uppföljare.

§ 5 10MILA ungdomsstafett, anmälningsläget samt laguttagning
Två lag är anmälda. Just nu är det 13 löpare som har anmält sitt intresse. Tyvärr är tre av dem skadade och
kan inte springa. Vi behöver få ihop någon löpare till.
Ungdomar som följer med men inte springer kan få agera coacher. De måste då få ett välspecificerat
uppdrag som inkluderar coachning av alla i lagen.
Boende fre-lör är på Scandic i Borlänge, lör-sön finns boende i en gymnastiksal i närheten av arenan.
Åsa och Lotta är ledare som följer med på resan. De är även ansvariga för laguttagningen.

§ 6 U10MILA
Lotta är ansvarig. Målet är att GMOK deltar med egna lag. Vi får samordna med juniorerna.

§ 7 Sommarläger, anmälningsläget
GOF-sommarläger: Fyra är anmälda i dagsläget. GOF kommer att prioritera 11-12 åringarna om deltagarna
överstiger 50 st/läger. Cathrine ansvarig.
O-Camp: En anmäld, några till är intresserade. Anne kollar på ledarfrågan.
Rikslägret: En anmäld. Kan vi samordna ledare med någon annan klubb?

§ 8 Utbildningar/konferenser
Inget att rapportera.

§ 9 Övriga frågor
Mountainbike-OL och OL-skytte
OL-skytte kommittén vill gärna att vi använder en av våra träningar till att visa vad OL-skytte är för
ungdomarna. Michael Andersson fixar detta om vi meddelar honom. Både detta och MTB-OL får planeras
till hösten.
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Idrottslyftet för SI-kit
Cathrine undrade om vi ska försöka söka pengar från Idrottslyftet för att kunna köpa in ett eget SI kit till
ungdomsverksamheten. Cathrine undersöker detta vidare.
Orienteringens dag
Cathrine tyckte att vi borde göra något för att fira World orienteering day. Vi tyckte att det var en bra idé
och Carl Henning fixar inbjudan till att utmana sin förälder under motionsorienteringen som arrangeras
den dagen. Åsa frågar några föräldrar om de kan tänka sig att baka kaka.
Vimpel & tält
En förfrågan har kommit om ungdomskommittén kan vara ansvariga för en vimpel/tält på varje tävling så
att GMOK inte är utan. Vi anser att vi är ansvariga för Vårserien och att GMOK i stort måste se till att
systemet med vimpel/tält-ansvarig måste fungera bättre.
Ungdomsserien
Vi bestämde att pusha i respektive åldersgrupp för att försöka få våra ungdomar att vara med på
ungdomsserietävlingarna.
Livelox
Carl Henning tycker att vi borde kunna börja använda livelox för att kunna följa upp våra
ungdomsträningar. Det ska kosta klubben 8000 kr/år för en klubblicens. Vi gör en utvärdering först och
Lotta kollar detta med styrelsen/Mats Jodal.
10MILA 2017
Lotta har fått förfrågan från Jens Kaminsky om våra ungdomar kan tänka sig att hjälpa till med
utsättning/intagning av kontroller samt att vara kontrollvakter under 10MILA 2017. Vi tycker att det var en
bra idé.

§ 10 Nästa möte
Måndagen den 30/5 kl 17 i Skatås. Lotta tar med fika.

Sida 3 (3)

