Dagordning/protokoll 14 juni 2018
Föregående protokoll
Arrangemangströtthet. Vi har inte mäktat sköta ungdomsverksamheten.
Styrelsen/arrangemangskommittén.
Träning
Fråga

Kommentar

Tisdagar

I vår har väldigt få hittat ut till teknikträningarna och
för tillfället finns ingen plan för hur vi ska få ut fler.
Inget skuggningsschema till hösten

Torsdagar

grupp 3-4: övningarna har funkat men det har varit
problem med väldigt ojämnt deltagarantal och för få
föräldrar liksom den stora spridningen i kunskaper.
Bra att springa 2 o 2.

Ansvarig(a)

Alla

Till hösten: ”Vit grupp: de som har kommit lite längre
Ledare: Patric, Fredrik Höglind och Arvids mamma
(Jessica/Cecilia?) [+Mikael Jarås]
Deltagare: Lucas, Einar, Jon, Arvid, Calle, Frank,
Nora, Esther, Arthur, Mille
Grön grupp: de som är lite mer nybörjare
Ledare: Maria och Anna med hjälp av Martin när han
är med.
Deltagare: Liam, Simon, Felix, Joel, Oskar, Nils, Siri,
Alma, Sigge, Rakel
Upplägg: Varva banor i skogen med roliga övningar
och tarzanbanor i parken/närområdet. Förslagsvis
varannan gång. Anna och Maria gör ett förslag och
ber Pelle göra banor och kartor till de datum som
behövs.”
Grupp 1 o 2: Anders och Stefan har turats om att
lägga och Anders/Pelle/Stefan har stått för
ruljangsen på träningen. Stor spridning och för lite
möjlighet att följa upp och lära ut är huvudproblemet
förutom att kartan är utsprungen.
Bestämmer att en lätt bana måste finnas - högst gul
- för de som är nybörjare. Fler ledare behövs!
Vintern:
Fråga om det går att få en halvtimme till…
Dela på 18-20.30
De stora hinner teori och utefys till 19.30
Mer “utbildning” än träning.
Löpningen inriktad på kvalitet.
Våren:

Pelle

Räcker det att göra reklam för att gå? Vi har inga
alternativ eftersom vi inte kommer att kunna skapa
några nya träningstillfällen.
Hemma Hos:
Killar onsdagar
Tjejer lördagar?
Alla ibland? Alby?
Läger

Indoor

Nybörjarkurs

Bestämmer att vi ska ha två tillfällen då vi tar emot
nybörjare: 23/8 (första) och 27/9 (första bland
bebyggelsen).

Alla

Föräldrakurs

Vi har som hypotes att göra en helgkurs under
vintersäsongen

Pelle

Mellangrupp måste skapas

Se ovan.

Info om Tallis i vinter

Har fått samma som förra vintern 181108-190328

Tävling
Fråga

Kommentar

Ansvarig(a)

Hur ökar vi tävlandet?

Vi fortsätter med priotävlingar i programmet

Alla som har
hand om info:
Anders, Maria

Priotävlingar

Vi kallar till Regionsfinalen 29/8, stafett- och
träningshelg 15-16/9 och u-seriefinalen den
29/9. P gör kallelse i vilken man kan anmäla om
man behöver skjuts ledare prioriterar
skuggningsuppdrag. Fortsätter kalla det
”aktiviteter” ist f ”tävlingar”.

Pelle

I programmet bör vi ha rekommenderade
tävlingar, sådana som är nära.
Ha tävlingar med i förväntade
aktiviteter

Togs inte upp som särskild punkt

Övrigt
Fråga

Kommentar

Ansvarig(a)

IOL

Maria måste kunna nå alla grupper i IOL. Mailat
Martina om hjälp.

Patric,
Anders, Pelle

Mottagning av nya som vill
prova - strategi?

Bestämmer att vi ska ha två tillfällen då vi tar
emot nybörjare: 23/8 (första) och 27/9 (första
bland bebyggelsen). Se också punkt om
föräldramöten nedan.

Alla

Strategi för att få fler ledare

Se punkt torsdagsträning ovan. Vi ska smida på
de krafter som visat visst intresse.

Alla

Föräldramöte

Föräldramöte den 23/8 för de föräldrar vars barn
redan varit med i vår. För de som kommer nya
den 23/8 kör vi repris den 27/9

Pelle

Sociala aktiviteter för
sammanhållning under året?

Sommarlägret i våras blev mycket lyckat ur alla
synvinklar. Det sociala och det
orienteringstekniska har stärkts.
Bordlägger frågan om social aktivitet i höst till
nästa möte. Sen tidigare har vi haft funderingar
på äventysbad+mat tillsammans

Idrottslyft och utbildningstimmar
är en viktig fråga för
orienteringen i hela landet och
här måste vi bli mycket bättre
på att hugga för oss av RFkakan med tanke på allt
kvalitativt vi gör. Här kan alla
läsa på under sommaren. Se
länkarna intill.

Behandlades inte denna gång

Våravslutning

Vi hade hamburgergrillning sista torsdagen (7/6).
Lite få där, tyvärr - endast järngänget.
Blev även lyckat med fest i lokalen även om det
inte blev så många ungdomar där.

Information

Ett problem att inte så många läser veckobreven.
Det står mycket i dem och folk är
bekväma/stressade. Diskuterar olika alternativ
men kommer inte fram till så mycket. Vi ser vad
nya IOL som hemsida ger för möjligheter.
Bestämmer att vissa aktiviteter ska få särskilda
utskick.

Hemsidan

Titta på sidan för att se vad vi vill ha.
Vi bör fundera på hur vi behöver ha den
organiserad ur vårt perspektiv. Alla ska kolla in
vår IOL-sida samt ravinen.org för att får ett
perspektiv på hur man kan göra.

Facebook nu även sida

Vi puffar för våra aktiviteter på IFK Enskedes
Facebook-sida genom stående länk i
veckobrevet.
https://www.facebook.com/ifkenskede/

Pelle

UngOteket

”Ungoteket riktar sig till orienterande ungdomar
14-25 år som vill lära sig att skapa och leda
orientering. Alltså allt det som behövs för att
träningar, tävlingar, läger och andra aktiviteter
ska fungera.”
1.Träffar med 7 teman

Alla

Alla

2.Föreningsprojekt
●
Förtjänster
Föryngring av ledare
Stimulerar de som inte brinner för
tävlingsmomentet
UngOteket klubb Stockholm 2018-2019
•1-2 december – träff 1 med övernattning. Tema
Orienterings-IT, Arrangera, Banläggning och
Kartritning
•14 januari – träff 2 på temat Idrottsföreningen
•28 januari – träff 3 på temat Information &
kommunikation
•18 februari – träff 4 på temat Ledarskap
•Mars-maj 2019 – Föreningsprojekt
Fram till Föreningsprojektet är det en StOFaktivitet. Vi bestämmer att vi vill vara med.
Utvecklingmärken

http://www.svenskorientering.se/forening/utveckli
ngsmarken

Pelle

Nu finns märken att dela ut. Hur ska vi
“examinera”? Vi kommer att kunna dela ut dem
gratis
Utdelning den 25/10

Praktiska frågor
Fråga

Kommentar

Ansvarig(a)

UTU och BTU

23-25/11 är spikat men vi väntar på besked om
TSKs internkurs som i så fall blir på delade
helger, vilket är efterfrågat.

UtbK

Lina Holmgren (Siri och Joel)
Tobias (Sonja)
ev Arvids mamma
Förfrågan kommer att gå till:
UTU: Patric.
BTU: Anna, Martin, Fredrik H, Mikael J och
Arvids mamma.
Fikalista torsdagar
Finns ett värde i att ha ett
schema på detta då det är ett
sätt att lära känna varandra
föräldrar emellan.
Jörgen genom Pelle

Vi behandlade inte frågan

