Protokoll fört vid SGVF ungdomskommitté möte
Datum: 21 mars 2009, kl 12.00 -16.00 i Göteborg
Deltagande:
Karin Dahl ordf.
Gerda Ingelhag
Karin Ingelhag sekr.
Asya Akin
Frånvarande:
Alexandra Kreuzer Boberg
Adjungerande:
Sigrid Ingelhag

1. Mötets öppnande
Karin D öppnar mötet och dagordningen godkänns. Asya valdes till att justera protokollet.
Karin I valdes till sekreterare.
2. Ungdomsläger, 12 -18 år
Vårläger SK Svängen kommer att inbjuda till ett vårläger, den 8 – 10 maj.
Sommar- och höstläger Fn finns det ingen förening som planerat att genomföra ett
sommarläger. IFK Sala och Eskilstuna IF tillfrågas för att ta ansvar för ett sommar alt
höstläger.
Beslut: Sigrid kontaktar IFK Sala och Gerda Eskilstuna IF
.
3. Tävling
En nya form av lagtävling (3 lag/ distrikt) har utvecklats och kommer att testas vid
Riksfinalen ”Ungdom på G”. SK Svängen tillfrågas att i samband med Knalletrampen
genomföra riksfinalen för ”Ungdom på G”.
Alla distrikt uppmuntras till att arrangera Skol DM.
4. PR
Vandringsfestivalen i Rättvik, Ungdomskommittén planerar att delta, Alexandra ansvarig
Representanter i ungdomskommittén och Ungdomsrådet uppmuntras att delta. Anmäl ditt
intresse att delta till Alexandra. Gerda, Sigrid, Asya och Karin framför sitt intresse att delta.
Idrott i Skolan, information om SGVF, förslag på aktiviteter, annonsering av gångmärke sker
i ”Idrott i skolan” med utgåva av 16 000 ex till alla grund och gymnasieskolor i landet.
Inbjudan till Skolgångaktiviteten ”Samla Meter” kommer att vidareutvecklas.
2112 - 100 år sedan OS på Stockholms stadium, Karin lyfter arrangemanget och öppna upp
till en dialog kring tanken hur vi skall använda arrangemanget för att synliggöra gång. i
skolan 2012. Thomas Gustafsson kontaktperson.
Ystad – Haparanda, Vandringen pågår mellan 6 mars till den 6 juni, 180 mil på 100 dagar.
Föreningar med ungdomsverksamhet uppmuntras att vandra längs arrangemanget. Följande
föreningar kommer att kontaktas via Karin Dahl: IFK Sala, IF Olympia, Västerås, Enhörna,
Mälarhöjden, Eskilstuna IF, Enköping.
Kompisjakten, I samband med Tjejgåing i Stockholm marknadsförs aktiviteten
”Kompisjakten”, se bilaga. En rekryteringsaktivitet som andra föreningar kan intryck av.
5. RF:s och SISU:s ungdomsråd bjuder in SF ungdomar till konferens den 14-17 maj i
Visby, i samband med Riksidrottsmötet.
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Frågan att delta vid detta forum har ställt till Alexandra, Elin och Gerda. Mari Olsson
föreslogs få en inbjudan.

6. Ungdomsutvecklingsplan
Ungdomsutvecklings planen syftar till att synliggöra de stödjande insatser som görs inom
SGVF för att rekrytera och behålla ungdomar, Förslag på plan, se bilaga..
7. Kommande ungdomsrådsmöte
Sigrid och Asya fick till uppdrag att planera kommande möte med ungdomsrådet tillsammans
med
Elin.
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