Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2018-10-01 17:00 – 19:30

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Frånvarande

Anne Farbrot (sammankallande)

Annica Leire

Cathrine Davidson (sekreterare)

Thomas Gustafsson

Lisa Engelke
Anders Westfeldt
Andreas Persson
Åsa Nordberg
Tobias Ahnoff

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

§ 3 Registerutdrag
Uppvisat utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning
Cathrine Davidson, Thomas Gustafsson och Åsa Nordberg. visade upp utdrag ur belastningsregistret, där
inget fanns att redovisa.

Kvar att redovisa
Anne Farbrot, Annica Leire, Lisa Engelke, Anders Westfeldt, Andreas Persson och Tobias Ahnoff.

§ 4 Genomförda aktiviteter sedan förra mötet
Träningar
Mycket positiv respons på höstens träningar! Vi bör dock se över hur vi fördelar uppföljare under
träningarna så att det blir en bra matchning.
Då vi oftast är för få uppföljare är ett förslag att dela upp ungdomarna i grupper där vi roterar med
uppföljare per träningstillfälle. Viktigt att uppföljaren går igenom med sin ungdom efter träningen.
Något annat vi kan göra är att ha mer slingor på träningarna, då kan vi använda samma uppföljare på flera
ungdomar.
Vi behöver inför nästa säsong tänka på att säga att vi ska ha pannlampa från v38, då det under de sista
veckorna blivit relativt mörkt i skogen under träningarna.
Anne skriver om pannlampstips på hemsidan och i mail.
Sida 1 (4)

Vi arrangerade en lyckad GOF-träning, men hade behövt vara fler arrangörer.

Stafetter
Vi hade tre lag med i DM-stafetten: D12, H12 och H16.

Tävlingar
Kul att många nya nu är med ute på tävlingar.

§ 4 Info/rapporter från möten/andra grupper
GOF ungdomsledarkonferens 3/9
Cathrine rapporterade från mötet. Mycket diskussion kring HD10 klassernas vara eller icke vara på stafett
DM. Förslag på nytt hanterande för plaketterna på Vårserien, efter 4:e etappen får klubbarna information
om deltagandet hittills och får själva räkna ut hur många plaketter som klubben behöver. Vi behöver lägga
till ”Plakett-ansvarig” i vår Vem-gör-vad-2019.
Länk till protokollet: http://www.svenskorientering.se/globalassets/goteborgs-orienteringsforbundungdom2/dokument/protokoll/protokoll_2014-2020/protokoll-ungdomsledarkonferens-2018-0903_v2.pdf

Samordning med bredd/elit/veteran
Just nu sker ingen samordning.

Förrådsgruppen
Stugkommittén är nöjda med att vi börjat rensa. Vi meddelar dem att vi behöver ett utrymme för våra
saker en svaj-pinne längd från hörnet, mellan golv och tak.

Juniorgruppen
Åsa och Tobias får kontakta Johanna Wallinder angående vilka ungdomar som kommer att bli juniorer
nästa år och vilka önskemål respektive ungdom har av en mentor.

§ 5 Planering träning/tävling
Träningar november-december
När?

Syfte

Var?

Teori

Ansvarig

SI

8/11

Reflexbanan

Skatås

Anders

SI

15/11

Skogsintervaller med pannlampa

Skatås

Anna
Niklasson
pratar om att
lyssna på sin
kropp

Åsa

22/11

Styrka & smidighet

Skatås

Teori i
färggrupper

Anne

29/11

Ungdomarnas Natt-KM

Skatås

Andreas, Lisa
stöttar. Cathrine
administrativt

SI
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6/12

Murder run

Skatås

Åsa

13/12

Lusse-orientering

Skatås

Tobias

20/12

Tomte-orientering

Skatås

Cathrine

SI

Under vinterhalvåret planerar vi att erbjuda träningar varannan lördag. Andreas koordinerar detta och
kontaktar även bredd och elit.
På ungdomarnas Natt-KM bjuder vi in till Öppna banor (ÖM3, ÖM5, ÖM7 och inskolning). Andreas
kontaktar Jens Kaminsky om banläggningen. Anne ser till att det finns fika till försäljning.
Vi planerar ungdomsdagen till den 2 Februari.
Anders uppdaterar träningar i kalendern med fikaansvariga.

Stafetter i höst
Höststafetten
På IFK-stafetten tar vi ut alla som varit med på någon träning under hösten. Anders och Anne är ansvariga.
Smålandskavlen
Arvid, Elias, Simon och Viktor planerar att delta i H16. Vi får fråga om det finns intresse i HD12 också.

Zoo-lägret
Anne kommer att skicka ut information kring detta med senaste anmälan den 18/10. Vi bestämde att gå till
Stadsparksbadet som aktivitet.
Hemmaläger under hösten/vintern
Vi bestämde att avvakta med detta och istället satsa på lördagsträningar.

Planeringsdag i december
Vi planerar en halvdag den 1/12. Vi bjuder in barngruppen att delta den första timman. Anne kollar med ej
närvarande på dagens möte om de kan då.

§ 6 Kommande utbildningar och möten
18/11 är det GOF ungdomsledarkonferens. Till det mötet skickar vi med att vi tycker att Närnatt cup inte
behöver vara innan höstlovet p.g.a. de sena starttiderna för framförallt de yngre ungdomarna.

§ 7 Övriga frågor
Ansökan om investeringsmedel
Vi skjuter på detta till den 15/2.

Budget
Anne kontaktar Barbro för att få klarhet i vår budget och utfall för året så att vi kan förbereda nästa år.

Unga ledare
Vi har fått en förfrågan om vi vill nominera någon som ”Ung ledare”. Vi bedömer att vi inte kan nominera
någon.
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§ 8 Nästa möte
Lördagen den 1/12 kl 09:00
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