Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte - Protokoll
Tid:

2019-06-17 17:30 – 20:00

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:

Frånvarande

Andreas Persson (sammankallande)

Johan Rosén

Cathrine Davidson (sekreterare)
Thomas Gustafsson
Åsa Nordberg
Hedda Bergkvist-Kringstad (fram till punkt 3)

§ 1 Mötet öppnades och dagordningen godkändes
§ 2 Föregånde mötes protokoll
OK.
9-10-årsgruppen och 6-8-årsgruppen behöver skapa maillistor på hemsidan.

§ 3 Styrelsens kontaktperson
Hedda Bergkvist-Kringstad är vår kontaktperson i styrelsen. Hon berättade att kontaktpersonen är tänkt
som en snabb länk in i styrelsen där vi kan ställa frågor, sprida idéer, förbättringar, etc. Detta för att bidra
till ett ökat samarbete och att styrelesen kan vara en länk mellan kommittéerna.
Vi gav lite information om hur det kommer att se ut budgetmässigt de kommande åren då styrelsen ville få
en långsiktig plan för ekonomin. Vi ser inget som gör att budget behöver ökas just nu, men om alla barn i 68-årsgruppen fortsätter fram till 15-16 års ålder så kan det bli dyrare då fler kanske åker på USM. Även
lägren kan blir dyrare.
Vi föreslog att ha en planeringsdag för klubben där de olika kommittéerna kan träffas och planera så att
ingenting hamnar mellan stolarna.
Styrelsen tycker att vi håller på med enormt värdefull verksamhet och vi ska inte tveka att fråga efter
hjälpledare.

§ 4 Registerutdrag
Inget nytt. Vi påminner igen.

§ 5 Rapporter från genomförda aktiviteter och möten
Familjeläger 8-9 juni
Andreas rapporterade från familjelägret. Det var 36 stycken som åkte med. Det var trevligt, boendet ok och
maten bra.
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GOF ungdomsledarkonferens 20/5
Cathrine rapporterade från mötet. Protokollet kan läsas här:
http://www.svenskorientering.se/Distrikt/goteborgsorienteringsforbund/Ungdom/Dokumentation/Protok
oll/.
Något vi får fundera på till nästa möte är om vi vill vara med och arrangera Unionsmatchen 2021.
Vårserien
Årets Vårserie började tisdagen den 7 maj vid Landehofsstugan, sedan har vi i besökt Dammekärr,
Härlanda tjärn, Bunketorp och avslutade på nationaldagen vid Hjällbovallen.
Under de totalt fem etapperna har 65 barn/ungdomar från GMOK deltagit, vilket är samma antal som
2018!
Av dessa har tolv deltagit på samtliga etapper, elva har varit med på fyra etapper, 18 har varit med på tre
etapper, tio har varit med på två etapper och 14 har varit med på en etapp. Detta innebär att det var 41
ungdomar som fick plakett för att ha varit med på minst tre etapper!
Totalt har det blivit 192 GMOK starter!
GMOK hade tre totalsegrare i form av Ludwig (H14), Wilma (D12) och Axel (H10). Även Elias (H16) fick kliva
upp på pallen i totalen då han blev trea. Etappsegrar tog även Jenny (D14K) och Linnea (D12K).
Något att tänka på till nästa år är att se till att ha en ansvarig ledare på plats vid varje etapp.
Bredd, elit, veteran och ungdom
Under sommaren ska det vara fyra gemensamma klubbträningar. Vi ansvarar för den den 4/7 vid Sisjön.
När?

Ansvariga

Var?

27/6

Veteran

Vättlefjäll eller Rannebergen

4/7

Ungdomskommittén

Sisjön

18/7

Elit eller bredd

1/8

Elit eller bredd

§ 6 Utvärdering av våren
Vid våravslutningen fick våra barn och ungdomar fylla i en utvärdering av vårens aktiviteter.
Det är överlag mycket positiva svar.
För 11-15+ vill några lära sig mer på träningarna.
9-10-årsgruppen gillar att vara i Skatås. De tycker också att ledarna ska välja ut vilka som ska springa ihop
när man springer i par.
När det gäller vår egen utvärdering så behöver vi bli bättre på kommunikation och dela information.
11-15+ gruppen upplever att de har tappat en del i planeringen då så många är med i styrgruppen.
Någon i 11-15+ tycker att det är väldigt mycket jobb när man arrangerar en träning och det är relativt få
ungdomar i gruppen och skulle gärna se att vi samordnade fler träningar.
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§ 7 Sommaraktiviteter
Ungdomens 10MILA
Andreas har anmält ett lag i HD12 och ett lag i HD18. Han kommer att se över tältplatser och mat. Vi
bestämde att vi tar ut lagen på O-ringen.
Veckoutskick under sommaren
Andreas skickar ut ett veckomail till alla grupper inför v 31 och v 33.

§ 8 Övergripande träningsplanering
Färkoder för åldersgrupper: 6-8

9-10

När?

Aktivitet och syfte

Var?

22/8

Kompass & riktning

Skatås

11-15+
Teori

Alla
Ansvarig

SI

Lisa Engelke
29/8

Skatås

5/9

Bertilssons
stuga

12/9

Momentbana

Skatås

Andreas

Stafett

Skatås

Anders
Axenborg

19/9
26/9
3/10

§ 9 Idrottslyftet
Vi har fått 50 000 kronor från idrottslyftet
Cathrine kollar upp pris för 30 extra SI-enheter samt en bärbar dator som vi installerar OCAD på. Cathrine
beställer även detta om kostnaderna är rimliga.

§ 10 Övriga frågor
Mobiltelefon på träningar
På grund av de tragiska dödsfallet under en av IK Uvens träningar reflekterade vi hur snabbt vi kan få tag på
ambulans under våra träningar. Vi bestämde då att vi ledare alltid måste ha med mobiltelefon ute i skogen
ifall olyckan är framme.
Banläggningskurs
Andreas skickar ut förfrågan till alla ledare vilka som är intresserade av en banläggningskurs i klubbens regi.

§ 11 Nästa möte
Måndagen den 19 Augusti kl 17:30
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