
Styrelsemöte Skidsektionen

Tid: 8 mars 2020 19.00

Plats: Bolmyra

Närvarande: Pär, Pelle, Olof, Lasse, Christina, Jerker

Frånvarande: Marcus, Sofie, Ulrika, Martin

1 Pär hälsar alla välkomna till dagens möte

2 Föregående protokoll:
Plåten till tröskeln på bilbingo kiosken ska åtgärdas i vår
Ebba har dialog med Trimtex angående en ny nummerlapp
Christina håller på att kolla av samtliga ledare ang belstningsregisterutdrag. 
Ulrika behöver höra av sig till Pär under denna vecka angående nya plaketter och pokal 
till Ottarsloppet. 
Olof och Ebba har pratat om faktureringar av Trimtex kläder och landat i att vi fortsätter
fakturera dessa via Rex. 
Ytterligare försäkringsärende har inträffat som behöver anmälas. Jerker stöttar i vart 
man ska vända sig. Gäller både ledare och medlemmar. 

3 Rapporter: 
Alla Dm för juniorer har kunnat köras i Uppland trots snöbristen. Ulrika kontrollerar hur
många Dm guld vi tagit. 
Gällande seniorerna har 1 Dm körts. 

Vasaloppsveckan har genomförts med 53 målsgångar för Rex. 

Vi har varit på Svegsskidan som blev flyttad till Vemdalen. 

Vi har haft deltagare på USM med en fin 18:e plats för Agnes Gripemo Jansson
Vi har haft 3 deltagare på Folksam cup
2 deltagare på Volkswagen cup

Vi har genomfört barnens vasalopp med ett stort antal deltagande barn och ungdomar. 

Tobbe Gunnarsson har grävt och gjort en cykel och skidlekplats på ottars. Han har även 
gjort en p-plats i parken och en gångväg till B-planen. 



Flertalet måndagar har vi varit i Gimo och tränat skidor på konstsnön där pga snöbristen
på hemmaplan. 

Per Eklund och Pär Ohlström har varit i Knivsta på konstsnöträff. 

4 Ekonomi: 
Olof går igenom bokslutet för 2019. 

New body försäljningen är nu avslutad. Vi har sålt för ca 8-10.000 kr 

5 Årsmöten: 
Vi har haft 3 deltagare på Cykelförbundets årsmöte.

Vårat eget årsmöte är den 18 mars kl 19.00 Ottarsborg. Då ska ett 
ungdomsledarstipendium delas ut. Styrelsen lottade på sittande möte vilken 
ungdomsledare som ska få det då alla nya ledare som inte tidigare fått stipendiet har 
varit ledare lika länge. Lotten föll på Lina Persson. 

Den 17 mars är det årsmöte friidrottsförbundet. Martin går. 

6 Träningar/Tävlingar/Upptakt och avslut: 

Vi har haft ett stort antal barn och ungdomar på träningarna under hela säsongen. 
Vi avslutar säsongen med att åka på Lilla skidspelen i Falun tillsammans den 21-22 
mars. Skidavslutningen blir den 19 mars. Då har vi även cykelupptakt. 
Info om sommarlägret kommer inom kort på hemsidan. 

Nästa läger är MTB läger 1-3 maj i Högbo. Olof kollar med Marcus om fakturan för 
boendet har kommit.  

Tränarmöte (Skidor) 23 mars kl 18.30 på ottarsborg. Vi städar förråd och andra 
utrymmen. Christina lägger ut info om detta på tränargruppen på messenger.  

Cykeltränar möte 9 mars ottarsborg. 

Ledarvästar är beställt till samtliga ledare. ( Både cykel och skid)

7 Konstsnö: 
En konstsnögrupp har bildats. Lasse, Tobbe G, Marcus, Per Eklund, Pär Ohlström, Pär 
Lindqvist, Andreas Grybäck och Jonas Lundqvist är med så här långt. Har man intresse 
att vara med hör av er till Pär O. Möte för konstsnögruppen är 17 mars. 



Tanken är att göra snö så vi klarar vår verksamhet. 

8 Ottarsloppet: 
Man har huggit längst banan. Pär O tar kontakt med Bellqvist i denna fråga

Christina lämnar förslag till är innan nästa ottarsloppsmöte angående att byta ut 
diplomen på barnens ottarslopp till något annat. 

9 SISU: 
Den 28/3 är det en tränarutbildning på Ottarsborg. 

Ulrika kollar upp vart böckerna vi beställt tagit vägen. 

10 Cykelorientering/Orientering: 
Sofie meddelar Pär snarast när kartorna för cykelorienteringen kan tänkas vara klara. 

Olof och Pär ansvariga för att sätta upp orienteringsbanor på Åsen för gemensamma 
distanspass under vår/sommar. 

11 Övriga frågor: 
Vakmästaren har slutat. Pär kommer föra fram på årsmötet att skidsektionen kan sköta 
städningen under vår säsong dvs oktober-mars. Då gör vi ett städschema. 

Det behövs fler personer till bingostyrelsen och huvudstyrelen. Hör av er till Pär om 
intresse finns. 

Marcus har skapat en goggle kalender kopplats till notiserna om veckans träningar. Där 
kan man se träningar/tävlingar och aktiviteter framåt. 

Förslag att vi tar in offert på en banderroll med Tobbe Gunnarssons logga för att sätta 
vid den nya cykel och skidlekplatsen på staketet, detta då Tobbe bidragit med ett stort 
jobb för att få detta på plats. Styrelsen är för förslaget. 

Styrelsen beslutade att köpa in ett tält till skid och cykeltävlingar med Melins och Rex 
logga på taket. 
Marcus får i uppdrag att köpa in tältet och att påminna om att vi har rabatt hos Melins. 

Det behöver göras nya prislistor och bilder till bilbingokiosken. Ulrika och Sofie 
ansvarar. 

En ny stakmaskin ska köpas för pengar från huvudkassan. Olof och Pär är ansvariga. 



Styrelsen beslutade att ge bidrag på 500 kr per barn som deltar i någon 
sommarskidskola. När man anmält sig lämna kvitto till Pär. Christina får i uppdrag att 
kolla vilka sommarskidskolor som erbjuds och skriva ut inbjudningar och hänga upp på 
ottars. 

12 Målsättningar
Vi stämde av målsättningarna, glöm inte att ha koll på dom målsättningarna ni ska 
bevaka. 

Ansvarsområden: 
Pär: Kontakta Bellqvist gällande ottarsloppsbanan och det som är fällt där. 
Orienteringsbana på Åsen. Inköp ny stakmaskin, plåten bilbingokisoken
Christina: Inventera sommarskidsskolor, förslag på hur man kan byta ut diplomen till 
barnens ottarslopp, lägg ut om tränarmöte 23 mars, 
Marcus: Inköp av tält, påminn medlemmar om rabatt hos Melins, 
Olof: Kolla upp fakturan ang Högbo lägret i maj, Orienteringbana på Åsen, 
Ulrika: Nya prislistor/Bilder till bilbingokiosken, dialog med Pär angående beställning 
av plaketter/pokal Ottarsloppet, Meddela Pär hur många Dm guld vi tagit i år, Kolla vart
tränarböckerna vi beställt tagit vägen. 
Sofie: Meddela Pär när kartorna för cykelorienteringen är klara. Meddela Pär antalet 
deltagare på barnens ottarslopp. 

Nästa möte 5 april 19.00 Ottarsborg. 


