Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2018-05-07 16:30 – 19:00

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Frånvarande

Anne Farbrot (sammankallande)

Annica Leire

Cathrine Davidson (sekreterare)

Anders Westfeldt

Lisa Engelke

Andreas Persson

Åsa Nordberg
Tobias Ahnoff
Thomas Gustafsson

§ 1 Mötet öppnades och dagordningen godkändes
§ 2 Föregånde mötes protokoll
Godkändes

§ 3 Behålla ungdomar i klubben
Övergång till junior
Johan Axenborg har hand om att vara mentor för juniorerna. Bara ett fåtal av våra äldre ungdomar vill ha
en mentor.
För att underlätta övergången till junior så bestämde vi att vi till nästa möte bjuda in juniorledarna för att
diskutera hur övergången skall kunna ske så smidigt som möjligt. Det är viktigt att även de som inte satsar
på att bli bäst på att springa orientering känner sig välkomna i juniorverksamheten.
De äldre ungdomarna borde ha ett övergångsmöte med juniorgruppen vid en tisdagsträning i oktober.

Stärka sammanhållningen i ungdomsgruppen
För att öka sammanhållningen i gruppen så beslutade vi att:







Fler parövningar på träningarna.
Försöka få ungdomarna att lämna sina egna föräldrar.
Ungdomarna ska följa upp varandra: 15+ följer upp 13-14 och 11-12 följer upp -10.
Vi måste ha en mer uppstyrd uppvärmning med lekar.
Vi behöver samla ungdomarna efter träningen så att det inte åker hem direkt. Ett bra tillfälle att gå
igenom träningen.
Fortsätta med träningsråd. Nästa tillfälle den 17/5. Åsa förbereder frågor.

Banläggning mm för träningar
Det har varit positivt för ungdomarna att lägga träning själva.
Mats Strandhagen har erbjudit en banläggningskurs till ungdomarna.
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§ 4 Planering
Klubbläger
Just nu > 40 anmälda till lägret den 26-17/5. Andreas håller i det.

WOD den 23/5
IK Stern arrangerar motionsorientering denna dag. Vi kör samma upplägg som första året, med ”utmana en
kompis eller familjemedlem” samt kladdkakefest. Åsa håller i detta.

Sommarlägren
Thomas skickar ut påminnelse till alla 10-12 åringar om GOF lägret.
Vi har 4 deltagare anmälda till O-camp. Åsa följer med som ledare halva veckan och delar ledarskapet med
Anna Beischer från IK Uven.
Inga är anmälda till Rikslägret.

Stafetter i sommar
Mini-tjoget
Cathrine håller i Mini-tjoget och samordnar detta med Breddkommittén. Åsa kollar med O-camp om våra
deltagare som ändå är i Sätila är tillgängliga att vara med.
U-10mila
U-10mila går den 3-5/8 i Götene. Vi satsar på ett eget HD18 lag och eget HD12 lag. Åsa och Thomas
kontaktar juniorledarna för att skicka ut en gemensam intresseanmälan som ett personligt mail.

Introduktionskurs 9-16
Det är cirka 10 anmälnigar till kursen som startar den 23/5. Anne håller i den. Anne skickar ut en förfrågan
om medhjälpare.

Träningar augusti-oktober
Det är positivt med många små moment för framförallt vit och gul nivå. Detta för att hålla koncentrationen
uppe och även för att de ska få bekräftelse snabbare. Det är även bra för att hantera att de har kommit
olika långt i sin utveckling. Detta bör vi tänka på vid kommande träningar.
När vi är i Skatås blir det ofta väldigt långt till start och det passar inte bra för de yngre. Kan vara bra att
lägga några kontroller på väg till start eller faktiskt ha träningen närmre stugan.
Vi behöver också tänka på att ha mer lekfulla uppvärmningar.
När?

Syfte

Var?

Ansvarig

SI

23/8

Vanlig bana

Härlanda tjärn

Åsa

30/8

Korridor eller medelbana + snitslad bana

Smörvattnet

Åsa frågar Jennie Andersson

6/9

Momentbana

Mölndal

Lovisa och Cathrine

SI

13/9

Stafett – gemensam start fuskgafflat

Skatås

Annica

SI?

20/9

Tjeckisk stafett

Safjället

Anne

SI

27/9

Riktning

Bertilssons stuga

Tobias

4/10

Vanliga banor

Skatås

Lisa

Vi fortsätter med att maila ut programmet då det var väldigt bra under våren.
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§ 5 Info/rapporter från möten/andra grupper
Styrelsen tycker att vi ska ha registerutdrag för alla barn och ungdomsledare. Alla får individuellt begära
detta. Vi får fråga styrelsen hur dessa utdrag ska förvaras. Vi lägger ett dokument på intranätet om hur
man gör för att begära registerutdrag.

§ 5 Kommande utbildningar och möten
Den 29/5 är nästa möte med Bredd, Veteran, Elit och Ungdom. Åsa går.
14/5 går Cathrine och Thomas på GOF ungdomsledarkonferens.

§ 8 Övriga frågor
Få ut ungdomarna på tävling
Vi jobbar på det under Vårserien.

GDPR
Vi behöver en tydlig instruktion från styrelsen för hur vi ska hantera personuppgifter. Vi behöver kunna
redogöra för vilka uppgifter vi sparar om ungdomarna. Vi behöver veta vad som behöver rensas när en
ungdom slutar vara medlem. Anne tar detta med styrelsen. Cathrine rensar gamla
åldersgrupperdokument.

§ 9 Nästa möte
Måndagen den 13/8 kl 17:00 i Skatås. Thomas tar med fika.
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