Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2018-01-29 17:00 – 19:30

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Frånvarande

Liselotte Falk (sammankallande)
Cathrine Davidson (sekreterare)
Anne Farbrot
Åsa Nordberg
Anders Westfeldt
Tobias Ahnoff
Thomas Gustafsson
Andreas Persson
Fredrik Hofflander
Annica Leire

§ 1 Mötet öppnades
§ 2 Föregående mötes protokoll
Godkändes.
Påminnelse att skicka ut veckoinformation på söndagen.
Cathrine uppdaterar huvudmaillistan.

§ 3 Ungdomsdagen, summering
Alla var mycket nöjda.
Anne sammanställer diskussionerna från träningsrådet.
Det var en del ungdomar som är intresserade av att arrangera träning (Olle, Ivan, Tobias, Simon, ev Lisa,
Klara, Elias, 11-12 åringar).
Vi har planerat in att ta hjälp av två ungdomar per träning under våren. Den som är ansvarig för veckans
träning kontaktar ungdomarna.
Ungdomarna borde även kunna arrangera en social aktivitet på lägret.

§ 4 Planering våren
Bråtadalslägret
Lotta har bokat boendet. Tobias har hand om banläggningen. Vi ser till att fixa mellanmål och kvällsfika.
Lotta gör iordning en inbjudan och lägger upp på hemsidan.
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§ 5 Vem gör vad dokumentet
Vi gick igenom Vem-gör-vad dokumentet och uppdaterade med nya namn.
Cathrine uppdaterar dokumentet och laddar upp på hemsidan.
Anne tar över som sammankallande på ett år.

§ 5 Info barngruppen
Cathrine gör ett upprop om att klubbmedlemmar gärna får skänka sina gamla SI-pinnar till
ungdomskommittén.
När vi i är i Skatås samtidigt var tredje vecka så får två familjer ta hand om fikat. En från barngruppen och
en från ungdomsgruppen. Dessa båda får samordna sig. Åsa fixar en fikainstruktion.
Vi får se till att ha olika samlingsplatser.

§ 6 Fråga om registerutdrag för ungdomsledare
Vi tycker att vi borde ha det. Anne tar frågan till styrelsen och frågar om de vill att vi ska ha det.

§ 7 Utbildningar/möten
Frågor från styrelsen inför SOFTs möte
Vi tycker att både motion 9 och motion 15 verkar OK!

Inbjudan ledarutbildning, SDN/Friends
Ingen har möjlighet att deltaga, men frågan känns viktig. Vi måste hålla ögonen öppna och se vad som
händer. Alla ska få vara med och bli sedda i ungdomsverksamheten.

§ 8 Övriga frågor
GOFs ungdomskommittés styrgrupp
Cathrine, Thomas och Annica går med. Cathrine är ansvarig.

Nybörjarkurs för 9-16-åringar
Anne drar i detta.

Subventionsdokument från styrelsen
Vi hade inga kommentarer.

Årsmöte 19/2
Thomas går från ungdomskommittén.

Kläder
Cathrine meddelade att vi har beställt 5 nya ledarvästar. Vi beslutade att sälja ut lagret av tävlingströjor då
designen bytts. I lager ska vi bara ha överdragsjackor samt funktionströjor.
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§ 9 Nästa möte
Måndagen den 12/3 kl 17:00 i Skatås. Åsa tar med fika. Huvudfokus blir vårens träningsplanering.
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