Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte Protokoll
Tid:

2019-01-14 17:00 – 20:30

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Frånvarande

Anne Farbrot (sammankallande)

Anders Axenborg

Andreas Persson (ny sammankallande)

Anders Westfeldt

Cathrine Davidson (sekreterare)

Heidi Schuler

Annica Leire

Linus Arnekvist

Hanna Persson

Lisa Engelke

Ingvar Lilja

Nina Bergman

Johan Rosén

Palle Zetterstrand

Lotta Rosén

Per-Åke Bligård

Niclas Jonsson
Oskar Ekberg
Thomas Gustafsson
Åsa Nordberg

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

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

§ 4 Planeringsmötet den 1/12
Anne berättade vad vi kom fram till under mötet och vad som hänt sedan dess.
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§ 5 Genomförda aktiviteter sedan förra mötet
25-manna
Det var en lyckad resa och riktigt bra sprungit av alla ungdomar som var med. Alla fyra GMOK-lag tog sig
runt för första gången på flera år!
Träningsdag 13/10 6-8 års-gruppen
Mycket positiv respons på höstens träningar!
Träningsdag den 13/10 vid Herkulesgården för 6-8 åringarna. Ca 15 st barn deltog och dagen var mycket
lyckad.
IFK-stafetten
Vi hade fyra lag med. H48, H36, H30 och D30. Vi behöver tänka över hur vi ska få fler deltagare att vara
med. Att ta ut alla innebär extremt mycket administrativt arbete. Anders W gjorde ett oerhört jobb med
detta.
Daladubbeln
Sju GMOK-ungdomar var med. Allra bäst lyckades Ludwig och Ola som vann H12-klassen!
Smålandskavlen
Fyra GMOK-ungdomar var med och sprang i H16-klassen.
Närnatt-cup
Totalt deltog 20 ungdomar från GMOK.
O-event
Det var 46 st som deltog under lägret. Det funkar riktigt bra med arrangörens boende och aktivitieter, där
vi valde Stadsparksbadet under lördagkvällen.
Ungdomarnas öppna Natt-KM
Det var totalt 32 personer som deltog. Det var något färre personer än förra året som deltog i de öppna
klasserna. Tyvärr var det riktigt ruskväder ute.
Stugloppet
10 st ungdomar deltog i Stugloppet. Detta är en ökning sedan förra året. Kul!
Skinkloppet
26 st barn och ungdomar deltog i Skinkloppet.
Träningar
Ungdomarna gillar att träna med lampa.
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§ 6 Översiktlig verksamhetsplan 2019
Förslaget till verksamhetsplanen gicks igenom och rättas upp av Andreas. Den finns att hitta här
http://gmok.se/Document/Download/1764
När det gäller nybörjarkurs under våren för 9-16 åringar diskuterade vi hur vi skulle förhålla oss till den. Vi
diskuterade olika upplägg. Vi bestämde att 6-8 årsgruppen har sitt upplägg för nybörjare och att Andreas P,
Anne, Anders W och Ingvar bestämmer hur vi gör med nybörjarverksamhet för 9-16 åringarna. Anne är
sammankallande i den gruppen. Hanna har tillfrågat personer i seniorverksamheten där två har tackat ja till
att hjälpa till med nybörjarna.

§ 7 Arbetssätt 2019
Vi gick igenom dokumentet Arbetssätt 2019 och godkände det. Då vi är så många ledare i barn och
ungdomsverksamheten bestämdes det att upprätta en styrgrupp med representanter från alla
åldersgrupper. Gruppen kommer att bestå av:
Andreas Persson

Sammankallande, 9-10 årsgruppen

Cathrine Davidson

GOF:s ungdomskommittés styrgrupp, 13-14 årsgruppen

Johan Rosén

6-8 årsgruppen

Thomas Gustafsson

GOF:s ungdomskommittés styrgrupp, 11-12 årsgruppen

Åsa Nordberg

Samverkan junior/senior/bredd, 15+ gruppen

Styrgruppen kommer att träffas ca var 6:e vecka. Ett första möte är planerat till den 25/2 klockan 17:00.
En mailgrupp bestående av alla barn- och ungdomsledare skapas av Cathrine ifrån matrikeln, så att det ska
bli enkelt att dela information mellan alla ledare.
Cathrine skapar en maillista för alla ungdomar 11-16 år samt åldersgruppsmaillistor för 15+, 13-14 och 1112. Andreas skapar maillista för 9-10 och Oskar för 6-8.

§ 8 Fördelning av uppgifter 2019
Vi gick igenom Vem gör vad 2019. Andreas uppdaterar efter att vi bestämt ansvariga för de olika
områdena. Dokumentet hittas http://gmok.se/Document/Download/1765
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§ 9 Planering träning/tävling
Träningar t.o.m v 12
När?

Aktivitet och syfte

Var?

31/1

Reflexbanan

Skatås

Teori

Löpteknik i skogsterräng
7/2

?

Ansvarig

SI

Thomas

X

Annica
Skatås

Cathrine

X

Löpteknik i skogsterräng
14/2

Sportlov

-

21/2

Slingor/OL-intervaller?

Skatås

Sista säkra

Andreas

Skatås

Vägval

Anders W

Skatås

”Träning”

Åsa

Skatås

Gena/hitta
ledstänger/sista säkra

Lisa

Kartminne, framförhållning?
28/2

Slingor/OL-intervaller?
Kartminne, framförhållning?

7/3

Murder run
Snabbhet, allmän styrka och
kondition

14/3

Linje-/korridor-OL (ev i
slingor)

X

Läsa karta
Styrgruppen kommer att göra en övergripande planering av träningarna v13-v24 på sitt nästa möte.

§ 10 Info/rapporter från möten/andra grupper
GOF ungdomsledarkonferens 18/11
Cathrine rapporterade från heldagskonferensen den 18 november. Vi fick under konferensen frågan om
GMOK istället för att arrangera Ungdomarnas nattserie 2020 istället skulle vilja arrangera Olympic Day. Vi
bestämde att vi helst arrangerar Ungdomarnas nattserie.
Länk till protokollet: http://www.svenskorientering.se/globalassets/goteborgs-orienteringsforbundungdom2/dokument/protokoll/protokoll_2014-2020/protokoll-ungdomsledarkonferens-2018-1118_v2.pdf

§ 11 Övriga frågor
Ansökan om investeringsmedel
Hanna erbjöd sig att göra en ny ansökan till idrottslyftet. Det vi skulle vilja finansiera är fler SI enheter samt
kompasser och sociala aktiviteter.

§ 12 Nästa möte
Måndagen den 25/2 kl 17:00 i Skatås.
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