Protokoll – Ungdomskommitté möte den 5/12-08 i Göteborg
§.1 Karin D hälsar deltagarna välkomna och tackar för den goda maten. Närvarande: Karin
Dahl, Alexandra Boberg, Gerda Ingelhag, Karin Ingelhag samt Sigrid Ingelhag som är
inbjuden från ungdomsrådet. För att öka delaktigheten i ungdomsarbetet så har ungdomsrådet
en öppen plats vid ungdomskommitténs möten. Denna gång deltar Sigrid Ingelhag eftersom
mötet hålls i Göteborg.
§ 2. Val av sekreterare: Sigrid Ingelhag. Val av protokolljusterare: Gerda Ingelhag.
§ 3. Dagordningen godkändes.
§ 4. Detta togs upp som mål med ungdomskommittén:
• Stimulera och stödja föreningarnas rekrytering av ungdomar inom gång och vandring
och för att behålla de ungdomar som kommit till. Vi i UK skall värka för både bredd
och elit.
• Ungdomskommittén skall också tillvara ta ungdomsrådets intressen.
§ 5. Fördelning av ansvarsområden
• Sekreterare: vandrande post.
• Utveckling utav tävlingsgången: Gerda Ingelhag med hjälp av ansvariga i UR.
• UR representant/ läger ansvarig: Alexandra Boberg tillsammans med ungdomsrådets
lägeransvarig.
• Ordförande: Karin Dahl
• Rapportering av idrottslyftet/ ”Ungdom på G”: Karin Ingelhag
• Almedalen: Karin Dahl
• Vandringsfestival i Rättvik: Alexandra K Boberg
• ”Ungdom på G”: Karin Dahl
§ 6. Vi söker efter två ledamöter till ungdomskommittén. Ett förslag är att dessa två ska
komma från motions och vandringssidan.
§. 7 Ungdomssatsningen i skolor våren 2009 ”6:or på G” heter numera ”Ungdom på G”.
Karin D kommer att fungera som samordnare för ”Ungdom på G”. Arbetsgruppen som tagits
fram består av; Ulf Hallgren/Södermanland, Elin Johansson/Västmanland, Susanne
Johansson & Karin Dahl/Stockholm, Leif Kjellgren & Jan-Erik Andersson/Dalarna, Börje
Hansson/Västergötland, Ann-Catrin Hermansson & Erik Bengtsson/Västsvenska.
§ 8. På nästa möte ska vi börja att ta fram en ungdomsutvecklingsplan för att på ett
strukturerat sätt nå de mål vi föresatt oss. Bland annat finns förslag på att skapa en attraktiv
sida för ungdomar på SGVF´s hemsida som lockar både aktiva och övriga nyfikna
ungdomar.
§ 9. Karin D informerar kort om katalogen ”Idrott i skolan”. Katalogen är ett bra sätt att synas
på i skolan.
§ 10. Förslag på var och när nästa möte kan hållas är Uppsala 21-22/3. Alexandra K B
sammankallar. Elin Johansson från ungdomsrådet bjuds in.
§ 11. Mötet avslutas.

