Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2016-09-05, 17:00 – 19:30

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Frånvarande

Liselotte Falk (sammankallande)

Tobias Ahnoff

Cathrine Davidson (sekreterare)

Carl Henning Löf

Anne Farbrot
Andrew Lago
Åsa Nordberg

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående mötes protokoll
Godkändes.
Möte med GMOK teknik: Anne och Lotta hade ett bra möte med GMOK teknik. De tycker att det har varit
mycket bra träningar och vi ska fortsätta på samma sätt. Som vi redan tidigare kommit överens om är det
bra att vi har olika samlingar.

§ 4 Träningsplanering, hösten
Årets närnattcup kommer att arrangeras på onsdagskvällarna 12/10, 19/10, 26/10 och 16/11. Torsdagsträningarna samma veckor, d.v.s. 13/10, 20/10, 27/10 och 17/11 kommer vi att ha löpträning kombinerat
med teori. Lotta ansvarar för löpträningen och respektive gruppledare ansvarar för teoripassen. Ett förslag
är att använda sig av livelox för att analysera banor. Alla dessa träningar utgår från klubbstugan.
Lotta kollar med Pelle G om han skulle kunna komma och berätta om MTB-OL på ett av tillfällena.
Träningen den 10/11 ställer vi in då vi planerar att åka på Zoo-läger 11-13/11.
Torsdagen den 24/11 arrangerar vi Ungdomarnas natt-KM.
Anne pratar med Michael A om att flytta OL-skyttet till våren, ev en träningsdag på en lördag.

§ 5 Nybörjarkurs i höst
Vi arrangerar ingen nybörjarkurs i höst utan planerar istället att vårens nybörjarkurs ska starta tidigare i
vår, t.ex. v 12 så att nybörjarna hinner vara med på några ordinarie ungdomsträningar innan
våravslutningen.
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§ 6 25-manna
Åsa är inblandad i laguttagningen och ansvarar för ungdomarna.
Det kommer att anordnas 25-mannaträningar under någon/några tisdagar i september.

§ 7 Zoo-läger
Anne ansvarar för detta. Vi köper paketet som förra året. Vi avstår äventyrsbanan och satsar istället på
bad. Lotta skickar ut information om anmälan och lägger upp i kalendern.

§ 8 Smålandskavlen
Ungdomskommittén satsar inte på lag i år.

§9 IFK-kavlen
Vi vill få ut så många ungdomar som möjligt till stafetten och göra det till en ungdomsdag. Lotta skickar ut
information om detta till alla ungdomar, de måste säga om de inte kan vara med annars räknar vi med att
de kommer och kommer att bli uttagna i ett lag.

§10 Ledare 2017
Vi diskuterade möjliga ledarkandidater. Lotta kontaktar dem och undersöker intresset.
Andrew väljer att sluta vara ledare vid årets slut. Han kommer att bli saknad!

§11 D/H16 blir juniorer
Kontakt har tagits med Ola W som kommer att föreslå ett tillfälle där 16-åringarna kan vara med på en
junior-samling. Givetvis ingår ungdomarna fortfarande i vår 15+ grupp.
Lotta informerade även om Olympic day den 1-2/10 där juniorledarna är ansvariga.

§12 Nybörjarkurs våren 2017 för 6-8 åringar
Gruppen som har haft hand om de yngre barnen på tisdagsträningarna tänker anordna en nybörjarkurs typ
skattjakt till våren.

§13 Ungdomarnas Natt-KM
Många ungdomar tycker att det är tråkigt att det bara arrangeras ett KM om året i klubben. Vi bestämde
att arrangera ett Ungdomarnas Natt-KM torsdagen den 24/11.
Andrew är banläggare och Cathrine ansvarar för sekretariatet.

§14 Flitpris
För att få ut fler ungdomar på tävlingar så introducerar vi ett tävlingspris. Alla ungdomar som deltar på
minst 5 tävlingar under hösten kommer att få ett pris. Prisutdelning har vi i samband med Ungdomarnas
Natt-KM. Lotta skickar ut information om detta till alla ungdomar. Lotta fixar flitpriserna.
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§15 Möte med styrelsen 19/9
Vi är inbjudna till ett möte med styrelsen den 19/9. Några frågor vi vill ta upp:






KM för ungdomar
Sprint-cup, enligt förra styrelseprotokollet föreslås att sprintcupen arrangeras enbart i juni delvis
p.g.a. Vårserien. Vi ser helst att den fortsätter att arrangeras i maj då många ungdomar har fullt upp
med skolavslutningar i juni.
Subventionsdokumentet
Om vi ska öka ungdomsverksamheten med 15 ungdomar/år krävs en betydligt större ledarstab.

§16 Subventionsdokument
Lotta gick igenom subventionsdokumentet. Lite oklart om vad som räknas som en flerdagarstävling. Lotta
tar med det till styrelsemötet.

§17 Utbildningar/möten
SI-kit
Cathrine berättade hur enkelt SI-kitet fungerar.

GOF ungdomsledarkonferens 12/9
Anne och Lotta kommer att skicka ett mail innan mötet där vi påpekar att uttagningskriterierna i GOF
ungdomsgrupp är oklara. Lotta kommer att gå på mötet.

§ 18 Övriga frågor
VTU/BTU
Lotta kollar upp när tränarutbildningarna går av stapeln, för att förbereda de nya ledarna.

§ 19 Nästa möte
Måndagen den 7/11 kl 17 i Skatås. Tobias tar med fika.
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