Möte Ölof:s ungdomskommitté, 27/5 2019.
Sekreterare: Camilla Kruse
1. Elin Berg stannar i kommittén året ut men kommer sedan sannolikt att ta uppdraget
som KFUM:s ordförande istället2. Diskussion kring hur man kan få Grön-Vit att gå vidare och börja tävla-föräldrar är
nyckeln. Vi behöver få in föräldrarna i verksamheten- vuxennybörjarkurser bra!
Det sociala är mycket viktigt för ungdomarna och viktigt med bra förebilder-gärna
yngre sådana.
Ungoteket bra men vi behöver låta dem som gått vara förebilder och arrangera
träningar etc för de yngre.
3. 11/6 13-18-aktivitet, Almby IK.
Orienteringsskytte för både vuxna och barn.
4. SM i orienteringsskytte i Hallsberg, början på juli.
Från 15 år, riktiga gevär.
5. Sponsring av kläder, tex nya tröjor och ledarjackor, tas över av styrelsen. Så även
priser till ungdomsserien.
6. USM:
-En buss från KFUM. Ev. kan en Olgy-buss också användas.
-20 ungdomar och 4 ledare.
-Tröjorna sannolikt färdiga till USM.
7. Ungdomsserien 2018:
Styrelsen skall försöka ersätta de innebrunna presentkorten från Löpex. Respektive
klubbrepresentant kollar upp de aktuella ungdomarna.
8. Distriktsmatchen:
-21 ungdomar och 3-4 ledare. Nils-Olof Bodin, Magnus Persson, Elin Berg och ev.
Camilla Kruse.
-3 minibussar-kolla om samma bussar som ovan kan användas.
9. U10mila:
Almby kommer inte att ha ngt eget lag, ev. 1 HD12-lag. Tisaren kan troligen få ihop
ett HD18-lag men sårbart. KFUM får sannolikt ihop 3 lag.
10. Ungdoms-Jukola:
Tisaren söker ev. andra löpare för att fylla ett andralag.
11. Ungoteket:

Elin fått förfrågan från ungoteket centralt som vill ha deltagarlistor över de som varit
med-ok. Under O-ringen är det en träff för ungdomarna som gått och på Daladubbeln
är det en träff för Ungotekets ledare.
Vi kör Ungoteket även i år, men fullt program. Ledarna som höll i de olika
föreläsningarna är positiva till att ta fler tillfällen.
Det är ganska lagom med 20 ungdomar.
Ungoteket centralt har fått pengar från Allmänna arvsfonden, så det räcker till
verksamheten tom juni 2020 . Vi kan också söka medel från Allmänna arvsfonden.
Uppstart i juni, 17/6, för att sätta datum. Planeringsgrupp för Ungoteket: Elin och
Kaisa.
12. 27/8 är det en gemensam träning för USM. Teori samt träning i Karlslundsskogen.
13. Preliminärt kör Garphyttan 13-18-aktivitet, med prova-på-Mtb-O i augustiseptember.

14. Nästa möte: 19/8 18.00 därefter 14/10 18.00.
15. Fyrklövrar:
Hur tänker vi kring dessa? Vem riktar vi in oss på? Vilka kommer?
Bra för att öva sig på att tävla-klubbarna bör skicka många barn och ungdomar. Bör
planeras väl så att de ej krockar med annat-det finns ett årshjul för tävlingar som
Britt-Marie har.

