Protokoll fört vid möte ”Ungdom på G”
Datum: 21 mars 2009, kl 16.00 -18.00 i Göteborg
Deltagande:
Karin Dahl ordf.
Karin Ingelhag sekr.
Börje Hansson
Frånvarande:
Leif Kjellgren
Elin Johansson
Ulf Hallgen
Susanne Johansson
Jan-Erik Andersson
Erik Bengtsson
A-C Hermansson
1. Mötets öppnande

Karin D öppnar mötet och dagordningen godkänns. Karin I valdes till att vara sekreterare.
2. Nu läge
SK Svängen, har i föreningen beslutat att rikta ”Ungdom på G” till de skolor som man har ett
mer eller mindre samarbete med, samt de skolor som har en referens till gång. Inriktningen är
att i nästa steg kunna erbjuda träningsmöjligheter.
GK Steget, projektet ”Ungdom på G” kommer att genomföras i 3- 5 skolor i Västa Göteborg
med start mars/april med fortsättning under våren. Träningsmöjligheter kommer erbjudas i
anslutning till skoldagens slut.
IF Olympia, 3 skolor har anmält intresse för Ungdom på G och de kommer att få
gångintroduktion med start v. 16. Träning kommer att erbjudas vid skolorna och på Farsta IP.
Distriktsfinal kommer att hållas på Farsta IP. Farsta eleverna kommer att bjuds in till
kompisjakten när den kommer till Farsta IP. Några Ungdomar på G klasser kommer att Samla
meter under april månad. Skolgångens dag på Skansen hålls den 19 maj.
IF Nornan, kommer i samverkan med en skola (åk 1-5) att genomföra projektet Ungdom på G
IFK Sala, kommer i samverkan med ett antal skolor (Fk-åk6) att genomföra projektet
”Ungdom på G”. Nya skolor i kommunen kommer att kontaktas för att se om det finns
intresse. IFK Sala tränar onsdag kvällar tillsammans och kan då erbjuda träning.
3. Riksfinalen ”Ungdom på G”
Riksfinalen för ”Ungdom på G” genomförs i samband med Knalletrampen den 26 september.
Syftet med Riksfinalen är att skapa en nationell ungdomsmötesplats och en lagtävling.
I anslutning till arrangemanget är inriktningen att genomföra en social aktivitet och
gemensamma övernattningsmöjligheter.
4. Kommande mötesdatum
I samband med SM i Eskilstuna, 4 juli, genomförs mötet i anslutning till tävlingen.
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