Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2017-10-02 17:00 – 20:00

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Frånvarande

Liselotte Falk (sammankallande)

-

Anders Westfeldt (sekreterare)
Anne Farbrot
Åsa Nordberg
Annica Leire
Tobias Ahnoff

§ 1 Mötet öppnades
-

Dagordningen godkändes.
Synpunkter/frågor inför mötet om hur ungdomsverksamheten kan utvecklas kommer att diskutera
under ett separat möte, se ”Möte verksamhet”.

§ 2 Föregående mötesprotokoll
- Planering av höstens aktiviteter har nu kompletteras och det finns en fullständig plan.

§ 3 Planering hösten
När

Syfte

Var

Ansvarig

11/10

Närnattcupen

Skatås

GSK

12/10

Nattbana

Skatås

Tobias – sätta ut
Åsa – plocka in
Lotta – håller i
träningen

18/10

Närnattcupen

19/10

Reflexbanan + Emma föreläsning i GSK stugan Skatås

Carl-Henning kollar
banan.

26/10

Närnattcupen

Tuvevallen

Tolereds AIK

3/11

Ingen träning pga höstlov

-

-

9/11

Räven

Skatås

Åsa

Borås

Borås GIF, Hestra IF och
IK Ymer

10-12/11 O-Event (Se nedan)

Herkulesgården

FK Herkules
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(Inbjudan Anne)
23/11

Ungdomarnas Natt-KM med SI enheter

Skatås

Andrew (Lotta frågar)

30/11

Stjärnriktningsövning + OL teori (exempel på
banor från andra delar av landet)

Skatås

Lotta

7/12

Intervallträning + OL teori

Skatås

Anne + Tobias

14/12

Murder-run

Skatås

Åsa

21/12

Tomteorientering

Skatås

Cathrine + Anders

O-event den 10-12/11 Borås
−
−
−
−

Anmälan senast 19/10, bindande 26/10 i Borås
Tävlingsanmälan gör av respektive barn/förälder
Inbjudan förbereds av Anne
Brist på ledare, fråga föräldrar om hjälp.

§ 4 Utbildningar/möten
GOF ungdomsledarkonferens
Lotta framförde förslag att inför riktlinjer och policy för kommunikation till alla ungdomar. Inkludera alla,
så att alla får samma information för att undvika missförstånd och att ingen känner sig utanför. Nya GOF
ledare kommer att behövs för åldersgruppen 13-åringar.
Emma-föreläsning 19/10
Dietist Emma Bergman kommer att föreläsa om rätt kost för unga idrottare.
BTU/UTU 17-19/11
Barngruppen skall försöka anmälan en person.
Psykologer föreläser 8/11
Information har skickats till alla ungdomar/föräldrar, anmälan görs individuellt
Klubbdag ”Må bra” - 2018
GMOKs ordförande, Mats Jodal vill ha en ”må bra” policy i klubben och det planeras en klubb-dag kring
detta tema under 2018.
Utskick från Örgryte/Härlanda
Information har skickats om föreläsningar som arrangeras av stadsdelen Örgryte/Härlanda.
− 12/10, ungdomar och alkohol, narkotika och tobak
− 26/10, kränkningar på nätet
− 23/11, mobbning och kränkning inom idrott/föreningsliv

§ 4 Summering
DM stafetten
Det var mycket lyckat med många lag från ungdomssektionen. Eventuellt fungerade ej en av SI-enheterna.
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Plaketter bör delas ut i samband med prisutdelningen, ej distribueras i efterskott.
Det görs för andra tävlingar och har påpekats för arrangören av DM stafetten.

§ 5 Stafetter
25-manna 6-8/10
Totalt 15 ungdomar är anmälda till årets 25-manna tävling. Några ungdomar har inte med någon förälder,
Åsa och Tobias kommer att ta ett ledaransvar.
Daladubbel 14-15/10
Stort intresse av vara med, därför måste alla ungdomar vara 12 år eller äldre som skall följa med.
IFK stafetten 21/10
Laguttagning senast den 8/10, information därefter om lag till ungdomarna, sista anmälningsdag 15/10.
Start vid stora grusplanen vid Härlanda tjärn för att undvika förra årets lerkaos.

§ 8 Övriga frågor
Ledare
Ingen respons på vårt upprop om behov av nya ledare. Skall prata med föräldrar som är aktiva med sina
barn
Vinterträning söndagar
Vinterträning söndagar
Ungdomar GMOKs kommittéer
Styrelsen har kallat till ett möte den 16/10 angående ledamöter för föreningens olika kommittéer
Förslag att ungdomar skall få möjlighet att vara med olika kommittéer för ökat engagemang och lära sig
hur en föreningsverksamhet bedrivs.
Möte verksamhetsplan
Verksamhetsberättelsen/planen/strategin borde diskuteras i ett separat möte.
-

Hur får vi ut barnen på tävlingar?
Hur får vi barnen att fortsätta efter nybörjarkursen?
Hur skall vi ledare kommunicera?
Diskussion om att inför uppmuntranspris till alla ungdomar.
Förslagsvis lördagen den 9 december.

§ 11 Nästa möte
Nästa möte den 6 november 17.00, Lotta bokar GMOK stugan.
Fika Cathrine.
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