Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2016-05-30, 17:15 – 20:00

Plats:

Stugan i Skatås

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

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Godkändes.
Uppföljare: Carl Henning ska skicka ut ett mail innan hösten drar igång, att vi behöver uppföljare till
ungdomsträningen så att föräldrar inte anmäler sig till GMOK teknik. Vi har under våren klarat oss med
uppföljare och i de fall som det har varit få uppföljare har vi löst det t.ex. med att ungdomarna har sprungit
i par.
Möte med GMOK teknik: Anne och Lotta ansvarar för att kalla till ett möte med GMOK teknik (Mats S,
Annika K och Mikael K) för att utvärdera vårens samarbete. En sak som är bra att ta med sig är att det är
bra om GMOK teknik löparna hinner iväg före ungdomarna.
10-mila rapport: Det var en trevlig och rolig resa och det fungerade bra. Det var dock tråkigt att det blev fel
karta på 3:e sträckan för vårt ena lag.
Utvärdering Åsa-lägret: Anne presenterade resultatet från de 8 enkätsvaren som kommit in. Alla är nöjda.
Det vi kan tänka på till nästa år är att sätta upp ett schema för lägret så att det är mer tydligt vilka tider
som gäller. Dessutom kan vi tänka på att ha högljudda aktiviteter utomhus. Vi pratade även om att kanske
hitta en annan plats för lägret nästa år.
SI-kit: Cathrine rapporterade om att vi har fått en offert från Sport-Ident. Mats Jodal har ansökt om medel
från Idrottslyftet.
Orienteringens dag: Det var en mycket uppskattad tilldragelse och vi bidrog till att slå världsrekord.
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Livelox: Vi har experimenterat klart och har en instruktion över hur vi ska göra. Vi behöver fundera över
hur vi vill använda detta i ungdomsverksamheten. Vi borde utföra analyser från tävlingssäsongen under
vintersäsongen. Även GOF funderar över hur man kan använda Livelox i verksamheten.

§ 4 Träningsplanering, hösten
GOF-träning 17/8
Vi återanvänder Andrews ”stafett-träning” vid Norra Långevattnet. Andrew skickar banorna till Cathrine
och Lotta som ansvarar för träningen.

Ungdomsträningar
Första träningen efter sommaruppehållet är torsdagen den 18/8.
När

Syfte

Var

Ansvarig

18/8

Kontrolldefinitionsövning (ev stor ring och
hitta rätt kontroll)

Skatås

Cathrine/Lotta25/8

25/8

Riktningsövning kombinerat med OL-skytte

Örgryte skjutbana

Anne (och Michael)

1/9

Stafett-träning med förstoring

Herkules/Rådasjön Andrew

8/9

Springa om Medel-DM

Bertilssons stuga

Tobias

15/9

Vägval (använda GOF-träningen från i våras)

Skatås

Åsa

22/9

Kontrollplockning

Delsjöbadet

Tobias

29/9

Kontrollplockning

Safjället

Cathrine/Anne

6/10

Tjeckisk-stafett

Skatås

Carl Henning

Onsdagarna under vecka 41, 42, 43 och 46 arrangeras årets Närnattcup.

§ 5 U10MILA
Lotta skickar ut påminnelse om anmälan. Målet är att vi deltager med egna lag.

§ 6 Sommarläger, anmälningsläget
Lotta tar fram ett förslag på hur vi subventionerar sommarläger. I dagsläget finns det bara nedskrivet hur vi
subventionerar GOF-sommarläger.
GOF-sommarläger: Fem är anmälda. Alla kommer att få åka på läger nummer 2 (19-21 juni) som var vårt
första val. Isabella Lago och Fanny Andersson kommer att vara med som ledare. Cathrine samordnar
transporterna dit och hem.
O-Camp: Sju är anmälda från klubben. Vi kommer att dela ledare (18-åring från Lerum) med Lerums SOK.
Anne skickar ut informations-mail till alla anmälda och försöker samordna transporter dit och hem.
Rikslägret: Tre anmälda. Kan eventuellt Sven Börjeson vara ledare?
Mini-tjoget: Cathrine skickar ut mail angående detta för att locka ungdomar.
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§ 7 Utbildningar/konferenser
Lotta rapporterade från GOF-ungdomsledarkonferens.

§ 8 Kommunikation
Informationsmail
Lotta skickar ut informationsmail till alla om det är något som berör alla grupper. Detta görs vid behov. Vi
ska påminna Lotta om detta.

Varvsstafetten
Om några ungdomar på eget initiativ sätter ihop ett lag till något, och vi får reda på det, så ska vi
uppmuntra andra att också vara med. Vi ska inte lägga ut information på GMOK’s Facebook när det gäller
privata initiativ.

Få med ungdomar ut på tävlingar
Vi har många ungdomar som är med på våra ungdomsträningar men relativt få som kommer ut på
tävlingarna. Hur gör andra klubbar? Vi bestämde att införa ett ”tävlings-flitpris” under hösten. Vi måste
kommunicera ut detta och berätta vilka tävlingar som ingår.

§ 9 Övriga frågor
Alla måste rapportera vårens närvaro innan avslutningen så att vi kan ha underlag för flitpris

§ 10 Nästa möte
Måndagen den 5/9 kl 17 i Skatås. Åsa tar med fika.
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