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Kursivt = från föregående protokoll
Träning
Fråga

Kommentar

Ansvarig(a)

Upptakt 17/8

klädbyte och nybeställning

Trivselkommitté
n genom Pelle

Tisdagar och torsdagar.
Utvärdering av våren och
avstamp för hösten.

Tisdagarnas teknikträning har fungerat bra med
en uppföljargrupp som varit schemalagd. En eloge
till alla uppföljare. Vi kan dock locka några fler att
delta regelbundet på tisdagsträningarna, även
vuxna. Onsdagsgruppen har varit flitig på samma
träningar. Skulle vara bra om de kunde få tillgång
till uppföljargruppens tjänster också men
utsikterna är inte så stora då scouterna antagligen
fortsätter på tisdagar.

Vi bör puffa
mer för dessa
träningar i vår
info

Torsdagarna har fungerat som tänkt för grupp 1+2
även om det inte får bli för få ledare så att de som
är relativt färska lämnas ensamma. Måste finnas
en resurs för dessa ungdomar. Prioriteras före
föräldrakurser. För grupp 3+4 har det blivit för
mycket jobb för Pelle då det fr.a. inte funnits
Pelle hör med
någon utsättningshjälp. Ny framstöt görs till
gubbarna till
“utsättargubbarna” Bosse, Rolle och Hugo.
hösten
Grupp 3+4 använder programmet från senaste
nybörjarkursen vid träningarna för att spara arbete
samt för att skola in de nya ledarna i arbetet.
Årssnurra som visar vad de olika Förslag på hur progressionen bör vara i
åldersgrupperna tränar vid vilken genomsnitt. Bilaga. Är en bra idé som kan
utvecklas men vi gör inte det just nu.
tid på året. Kan ses som
informationsöversikt över vad vi
erbjuder.
Nybörjarkurs
Föräldrakurs
Torsdagarna

Tävling
Fråga
Hur ökar vi tävlandet?

Finns i Drive
(Pelle)

Vi satsar på en nybörjarkurs till våren. Vi behöver
hösten för att komma in i gängorna. Även här kan
det gamla upplägget användas
Tre tillfällen på torsdagar under våren: v 34 (24/8),
v 36 (7/9) och v 38 (21/9).
Förslag på “OL-fys” för grupp 1 (OL-intervaller,
“Mosesträning” m gem start) röstas ner. Vi
fortsätter som under våren med hänvisning till att
de som “sprungit ut” Majroskogen springer sina
slingor som intervaller.

Ingen ansvarig
än. Planeras i
höst.
Kricke/Pelle

Kommentar

Ansvarig(a)

Anders har fått fler starter på de större genom att
ligga på. Vi är överens om att vi metoden att föra
en kontinuerlig dialog med barn/föräldrar om
vikten av att komma ut på tävlingar är det enda
rätta: Raka handens pedagogik fast i
åldersanpassad form. Prio-tävlingarna bör ses

Alla som har
hand om info:
Anders, Pelle,
Therese

Prio-tävlingar - vilka och vem
kallar?

som ett minimum.
Hänvisar till internversionen av programmet för
hösten 2017. Bilaga.

Kricke

Övrigt
Fråga

Kommentar

Ansvarig(a)

Mottagning av nya som vill prova Behövs inte för tillfället. Alla hör av sig innan så vi Den som få
anpassar oss i de lägen det kommer nån ny.
mail av någon
- strategi?
som vill prova.
Slussa in på vintern är en bra strategi och de vi
?
Strategi för att få fler ledare
tror skulle passa som ledare tar vi kontakt med
personligen. Inga allmänna mail med uppmaning
om att anmäla sig frivilligt till tjänstgöring. Det
fungerar aldrig.
Pelle frågar Fredrik Höglind (Clara H) om ev
Pelle
intresse.
Katarina har lovat lägga charmoffensiv på Mattias Katarina
Karlsson (Bastian)
Föräldramöte i höst?
Vårens bör räcka för 2017. Kommer att behövas
för nybörjarkursen i vår.
Sociala aktiviteter för
Vi bestämmer att be Trivselkommittén att göra ett Trivselkommitté
program på temat äventyrsbad+äta tillsammans. n genom Pelle
sammanhållning under året?
Siktar på lördagen den 21 oktober
Samarbete med Luffarna och
Mötet anser att vi ska utnyttja Vinterserien istället. Bordläggs till
höstmötet
Skarpnäck om söndagar dec-feb Protokollföraren tar sig friheten att härmed
bordlägga frågan till höstmötet då sista ordet inte
helt behöver vara sagt än.
Idrottslyft och utbildningstimmar SOFT rekommenderar att föreningen tar del av
Styrelsen
tillsammans
är en viktig fråga för orienteringen alla förutsättningar för Idrottslyftet 2017 och
beskrivningarna
av
de
prioriterade
områdena
med
i hela landet och här måste vi bli
innan ansökan skickas in. Här finns beskrivningen Utbildnings- och
mycket bättre på att hugga fdör
av alla förutsättningar:
Ungdomsoss av RF-kakan med tanke på http://www.svenskorientering.se/Forening/Idrottslyf kommittéerna.
allt kvalitativt vi gör. Här kan alla tet2017/ . SOFT rekommenderar också att
läsa på under sommaren. Se
föreningen tar del av resultatet av den genomförda
kartläggningen och analysen. Här finns
länkarna intill.
kartläggning och analys:
http://www.svenskorientering.se/Forening/Idrottslyf
tet2017/Forskningochfakta/

Praktiska frågor
Fråga
Kandidater för UTU och BTU
24-26 nov 2017

Kommentar
UTU: Christopher, Patric. Vi frågar Jenny.
BTU: Maria(?), Anna. Avvaktar med Stefan N.
Patric frågar Elin.
Fikalista torsdagar från och med Finns ett värde i att ha ett schema på detta då det
är ett sätt att lära känna varandra föräldrar
17/8
emellan.
Nyckel till Jörgen?
Han har det nu.

Ansvarig(a)
UtbK

Lokalbokningen avboka och boka Vi har önskat både övre och nedre hallen i
Tallkrogen mellan 18-19. När vet vi vad vi får?

Pelle frågar
Therese

Övriga frågor
Fråga

Ansvarig(a)

Kommentar

Jörgen genom
Pelle

Hemsidan

Facebook

Låst läge både i InfoKom och Styrelsen. Vi tycker Styrelsen
olika så vi kommer ingen vart. Vi måste använde
det vi har på bästa sätt. Facebook och twitter är ett
sätt att sprida innehåll på och få folk att hitta till
specifika sidor på hemsidan.
Vi sprider kännedom om IFK Enskede på
Pelle
Facebook genom stående länk i veckobrevet.
https://www.facebook.com/groups/ifkenskede/

