Göteborg-Majorna OK

Ungdomskommittémöte - Protokoll
Tid:

2019-09-30 17:30 – 20:00

Plats:

Stugan i Skatås

Närvarande:
Andreas Persson (sammankallande)
Cathrine Davidson (sekreterare)
Thomas Gustafsson
Åsa Nordberg
Johan Rosén

§ 1 Mötet öppnades och dagordningen godkändes
§ 2 Föregånde mötes protokoll
OK.
Andreas och Johan tänker sig att en dator kan härbergeras i det röda skåpet om vi skaffar ett bra kodlås.
9-10-årsgruppen och 6-8-årsgruppen behöver skapa maillistor från matrikeln. Andreas fixar 9-10 och Oskar
6-8. Detta för att följa GDPR så gott det går.
Åsa och Andreas tar fram ett schema med ansvarig ledare per tävling inför vårsäsongen.

§ 3 Registerutdrag
Uppvisat utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning
Andreas Persson, Anders Westfeldt och Johan Rosén
Tidigare uppvisat:
Cathrine Davidson, Hanna Persson, Lotta Rosén, Oskar Ekberg, Per-Åke Bligård, Thomas Gustafsson och Åsa
Nordberg.

§ 4 Banläggningskurs för ungdomsledare
Det kommer att arrangeras en kurs två kvällar (6/11 och 18/11) i klubbens regi för oss ungdomsledare.

§ 5 Tränarutbildningar
BTU kommer att arrangeras i Mölndal den 24-26 januari. Anmälan:
(https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1294963)
UTU arrangeras i Huskvarna 10-12 januari. Anmälan:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1287663
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§ 6 Rapporter från genomförda aktiviteter och möten
KM
Det var relativt bra med ungdomar med, alla som brukar vara med på tävlingar var med. Till nästa år vore
det bra om KM låg på en torsdag för att få fler deltagare. Cathrine tar upp detta med Ing-Marie och
tekniska.
Stafett-DM
Det var lyckat både socialt och resultatmässigt, alla hade roligt och vi hade lag där vi kunde ha lag.
Dagläger för 6-10 åringar
Det var 27 barn med och var mycket lyckat. Fokus låg på samarbetsövningar och lekar.
GOF ungdomsledarkonferens 9/9
Cathrine rapporterade från mötet. Protokollet kan läsas här:
http://www.svenskorientering.se/Distrikt/goteborgsorienteringsforbund/Ungdom/Dokumentation/Protokoll/.

När det gäller att arrangera Unionsmatchen 2021, så kallar Cathrine till ett möte med de intresserade
klubbarna.
Samordning bredd, senior/junior och ungdom
Åsa rapporterade från samordningsmötet. Veteran har valt att hoppa av samordningen.
Vi ska peppa våra ungdomar för att deltaga i både Stuglopp och Skinklopp!
Under vintern kommer det att arrangeras tre gränslösa träningar. Två arrangeras av bredd och en av oss.
Datum kommer.
Det kommer att erbjudas någon slags träning varje vecka under januari-mars.
Nästa samordningsmöte sker i januari.

§ 7Gemensamma aktiviteter under hösten
25manna
Vi är många ledare som åker med på resan. Åsa representerar ungdomskommittén i laguttagningen.
Smålandskavlen
Som det ser ut nu så kommer vi att delta med ett lag i H16-klassen tillsammans med IK Uven. Andreas
samordnar med seniorerna.
Ungdomarnas Natt-KM
Vi bestämde att arrangera ungdomarnas Natt-KM i samband med sista etappen av Ungdomsnatt den 4/11
vid Mölndal Outdoors klubbstuga i Mölndal.
O-event läger
Anne kommer lägga upp anmälningsinformation på hemsidan under veckan. Vi valde att vara med på
äventyrsbanan. Vi borde förbereda någon slags femkamp eller quiz till kvällen.
Ledardagen den 30 november
Vi kommer att vara på Oskar Ekbergs jobb vid Nordstan. Vi fixar catering till lunch.
Vi planerar ett program på nästa möte.
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§ 8 Träningsplanering fram till jul
9-15+ kör gemensamma träningar från oktober
När?

Aktivitet och syfte

Var?

3/10

Stafett

Skatås

Anders Axenborg
Åsa Nordberg

10/10 Natt-OL

Skatås

Thomas
Gustafsson
Anne Farbrot

17/10 Natt-Sprint

Kviberg

Åsa Nordberg
Simon Nordberg

24/10 Kartminne

Skatås

Cathrine Davidson
Anders Westfeldt

4/11

Mölndal

Ungdomarnas Natt-KM

Teori

SI

14/11 Intervaller (30 minuter)

Skatås

21/11 Reflexbanan

Skatås

28/11 Löpskolning med Martin
Ahlberger

Skatås

5/12

Skatås

Åsa Nordberg

12/12 Lucia-OL

Skatås

Anne Farbrot

19/12 Tomte-OL

Skatås

Cathrine Davidson

Murder run

Anna Niklasson
kommer och
pratar om att
”Lyssna på
kroppen”

Ansvarig

X

Andreas

Thomas
Gustafsson
Styrketeori med
Oskar (Andreas
frågar)

x

§ 9 Övriga frågor
Nybörjarkurser
Vi behöver ta ett större grepp på hur vi ska hantera nybörjarverksamheten för framförallt 11-15+. Vi bör ha
ett möte tillsammans med Patrik och Christer för att se om vi skulle kunna samarbeta kring detta.

§ 10 Nästa möte
Måndagen den 11 november kl 17:30. Thomas tar med fika.
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