Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittédag Protokoll
Tid:

2017-12-09 08:30 – 13:30

Plats:

Scandic Europa

Närvarande:

Frånvarande

Liselotte Falk (sammankallande)

Tobias Ahnoff

Cathrine Davidson (sekreterare)

Fredrik Hofflander

Anne Farbrot
Åsa Nordberg
Annica Leire
Anders Westfeldt
Andreas Persson
Thomas Gustafsson

Vi samlades på Scandic Europa för att diskutera olika frågor som vi vanligtvis inte hinner med att prata om
på våra ordinarie möten.

Vision
Vi diskuterade vilken vision vi ska ha för vår ungdomsverksamhet och bestämde följande:
”Ungdomsgruppen är stor och kännetecknas av gemenskap och glädje. Vi har så många träningsaktiva
ungdomar i alla åldersgrupper att vi har många stafettlag.”
Vi diskuterade våra ledstjärnor och beslutade att ha bara fyra hädanefter, Glädje, Gemenskap, Utmaning
och Hälsa. Lotta uppdaterar vår verksamhetsplan med det och övrigt som vi kom fram till.
Då glädje och gemenskap är viktiga ledstjärnor måste vi arbeta mer med gemenskapen i åldersgrupperna.
Vi har tidigare bestämt att uppvärmning ska ske i åldersgrupperna och får följa det bättre. Det vore även
bra att samla ungdomarna i åldersgrupperna efter träningen för lite genomgång.

Ungdomar i kommittéer
Vi ska bereda plats för alla ungdomar som är intresserade att ta plats i kommittéer. En ungdom borde vara
adjungerad ledamot och ha rimliga förväntningar på sig.
För att få fler ungdomar att vara intresserade borde vi engagera ungdomarna mer i
ungdomsverksamheten:
 Ansvarig för träning
 Ansvarig för uppvärmning
 Träningsråd
Vi bestämde att ha ett första träningsråd vid ungdomsdagen i januari, där ungdomarna kan säga vilka
träningar de vill ha, vad man vill göra på våra läger etc.
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Rekrytering – Fortsätta efter nybörjarkurs
Vi fortsätter med våra nybörjarkurser 8-16 men anger inte i inbjudan att den omfattar 3 gånger utan säger
att vi håller på hela våren.
Vi diskuterade hur vi hittar ledare till kursen, då det var svårt att få till i våras.
Då vi har väldigt få ungdomar i åldern 11-14 bestämde vi att göra en specialrekrytering i denna ålder
(främst 11-12) i skolorna i Björkekärr/Kålltorp/Kärralund. Vi utgår från Johannas lista med utbildade
idrottslärare och undersöker om vi kan få anordna en orienteringslektion samt ge reklam för vår
verksamhet. För att klara av detta behöver vi förmodligen engagera pensionärer. Anne ansvarar för detta
och kontaktar Mats Kågesson angående hjälp.

Tävling
En utmaning vi har få med fler ut på tävlingarna. Ett bra första steg är att introducera tävlingar i samband
med Vårserien.
Nu till våren kommer vi i samband med lägret att vara med på Falkenbergs tävling, vilket kan vara ett bra
första steg för de som är med på lägret.
Vi borde identifiera tävlingar i närområdet och dela ut/maila ut tidig vår för att få med dem som inte är så
bekanta med eventor.
Vi diskuterade även att införa samåkning till tävlingarna.
Anders och Cathrine tar fram ett förslag till uppmuntranspriser för de som deltar på tävling. T ex pris när
man sprungit sin första bana själv, etc.

Familjeläger
Andreas undersöker möjligheterna till ett familjeläger i samband med en Vårserieetapp i maj-juni eller
eventuellt Mullsjö dubbelsprint i slutet av maj.

Kommunikation
Externt
Cathrine ser över alla våra mail-listor så att både föräldrar och ungdomar får våra mail.
All information ska finnas på hemsidan och mail ska peka på informationen där.
Vi beslutade att införa ett veckomail som den som är ansvarig för träningen nästkommande torsdag skickar
ut på söndagar. Det ska innehålla information om veckans aktiviteter och tävlingar. Det är bra om
träningsansvarig uppdaterar informationen angående träningen i kalendern så att det tydligt framgår vad
det är som ska göras.
Vi pratade också om att ha ett antal föräldrar som är ansvariga vid en träning.
Internt
Om beslut sker i mindre grupp ska information om detta mailas till övriga i kommittén. Om en
mailkonversation byter ämne, så skapar vi ett nytt mail. Hellre ett mail för mycket än ett för lite.
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Övergång Ungdom-Junior
För att underlätta övergången mellan ungdom och junior sa vi att vi vid vissa tillfällen (t.ex. 1 gång/månad)
kan dela ungdomarna och låta de äldre ungdomarna delta i GOF-träningarna tillsammans med juniorerna.
Lotta kan tänka sig att driva integrationen av 16-åringarna i juniorgruppen.
Det vore bra om alla ungdomar åtminstone 15+ kunde få en mentor/fadder av någon äldre ”likasinnad”
junior/senior.
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