Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2017-11-06 17:00 – 19:00

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Frånvarande

Liselotte Falk (sammankallande)

Anders Westfeldt

Cathrine Davidson (sekreterare)
Anne Farbrot
Åsa Nordberg
Annica Leire
Tobias Ahnoff

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Föregående mötes protokoll
Godkändes.

§ 3 Planering våren (grovplanering)
Ungdomsdag lördagen den 27/1
Vi bestämde att traditionsenligt ha en ungdomsdag i slutet av januari. Anne och Anders är ansvariga.
Upplägget som tidigare med träning och sedan någon aktivitet. Vi funderade på att vara i Kviberg med en
sprint-träning (kanske kan vi fråga Jens K om banor) och beach-volleyboll. Åsa pratar med Mia Jodal om vi
eventuellt ska ha en uppföljning på ”Emma-föreläsningarna” och vad vi isåfall borde göra.
Vårläger 17-18/3
Vi kopierar förra årets lyckade läger i Bråtadal. Lotta kontaktar vandrarhemmet och Tobias ansvarar för
träningarna. Vi springer Laxträffen på söndagen.
Familjeläger i samband med Vårserien
Förslag att ha ett familjeläger i samband med en Vårserie etapp och sedan åka till en närliggande stuga för
övernattning och aktivitet. Mer planering vid nästa möte.

§ 4 Ungdomarnas Natt-KM 23/11
Andrew lägger banorna. Cathrine ansvarar för att synkronisera med honom. Fredrik Davidson ansvarar för
tidtagning. Anne och Tobias kan hjälpa till med utsättning av kontroller. Vi bjuder in GMOK teknik att delta.
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§ 5 O-event
All planering är gjord och hemsidan uppdaterad med bilfördelning etc. Några sena efteranmälningar har
kommit och Anne har ordnat med O-event att de kan få plats.
15-16 åringarna får hjälpa till då det inte är så många ledare på plats.
Anne, Åsa och Annica fixar återhämtningsmål och mellanmål enligt vad Emma har föreläst om.

§ 6 Utbildningar/möten
Lotta ska gå på ungdomsledarkonferensen den 19/11.
Vi tycker att det är bra med förslaget om Natt-DM på hösten för ungdomarna.
Vi diskuterade hur vi skulle kunna samarbeta bättre med andra klubbar. Lotta tar med våra idéer till
konferensen.
Lotta tar också med frågan om svårighetsgrader på IFK-stafetten, då vi tycker att det är orimligt med olika
svårighetsgrad för tjejer och killar i samma ålder.

§ 7 Summering
IFK-stafetten
Trots några sena återbud så fick vi ihop alla lag och alla var nöjda och glada. Lite struligt med D48 starttiden
som ändrades när tjejerna stod i startfållan.
25manna
Allting fungerade bra förutom att det var väldigt dåligt väder. Ungdomarna tog hand om varandra i skogen.
Daladubbeln
Från GMOK deltog 6 ungdomar samt Cathrine som var med som ledare. Det var en rolig resa med fint
väder. Det är bra om man springer med någon man känner och som springer i ungefär samma tempo.
Emma/Mia-föreläsning
Positivt omdöme från föräldrarna och ungdomarna som var med. Vi bestämde att eventuellt göra en
uppföljning i samband med ungdomsdagen. Det är viktigt att vi när vi har läger följer Emmas råd och
erbjuder återhämtningsmål och mellanmål.

§ 8 Övriga frågor
Ungdomar i kommittéer
Lotta kommer att representera ungdomarna i valberedningen och kommer att prata med de äldre om
någon av dem har intresse av att engagera sig.
I elitkommittén finns olika arbetsgrupper. Det finns en arbetsgrupp för de yngre 17-20. Det vore bra om vi
kunde slussa in våra 16-åringar där lite försiktigt innan de blir 17. Lotta kan vara med där men utan ansvar.
Vinterträningar
På söndagarna erbjuds långpass i klubben. Vi tänker att vi borde marknadsföra några till ungdomarna.
Vi ska även marknadsföra Stugloppet den 3/12. Förslag att Anders ansvarar för att följa med ungdomar
som vill springa från Åstebo (9 km) och någon annan ansvarar för att vara med från Sörlyckan.
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§ 11 Nästa möte
Lördagen den 9/12 kl 9-12, diskussion av verksamhetsplan/strategi.
Måndagen den 18/12 kl 17:00 i Skatås. Anne tar med fika.
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