
Styrelsemöte skidsektionen IK Rex.

Tid: 7 juni 2020 kl 19.30

Plats: Bolmyra

Närvarande: Pär, Marcus, Olof, Christina, Martin, Pelle, Sofie, Ulrika, Jerker, Lasse

1 Pär hälsar alla välkomna. 

2 Föregående protokoll: 
Plåten på bilbingo koisken ska åtgärdas, ingen panik då bilbingon är inställd tillsvidare. 
Christina har kontrollerat utdrag från belastningsregistret på samtliga ledare
Beställning av nya plaketter och pokal till Ottarsloppet pausad då årets Ottarslopp blev 
inställd. 
Cykelorienteringskartor kan nu köpas av Sofie, Ebba eller Pär. Så här långt är det 
många kartor sålda. 
Banderollen till staketet vid cykellekplatsen är inte beställd, detta pausas pga det 
ekonomiska läget pga Corona. Likaså avvaktar vi med att beställa ett tält och en 
stakmaskin. 
Samtliga sommarskidskolor är inställda pga Coronapandemin. 

Rapporter: 
IK Rex årsmöte har ägt rum. Pär var där. Det fattas 3 st till bingostyrelsen och 3 st till 
huvudstyrelsen. Vi måste alla hjälpas åt att få in folk till detta. Vi enas om att ta upp 
detta vid styrelsemötet runt jul inför vårens årsmöte. 

Ottarsborg ägs av Idrottsplatsföreningen, vi hyr anläggningen av dom. De har haft 
årsmöte. Pär var representant. 

Martin har varit på friidrottens årsmöte

Innan skidavslutningen i mars hann vi med att genomföra barnens ottarslopp på en av 
två dagar med snö för säsongen. Många startande barn och ungdomar. 

Skidavslutningen genomfördes utomhus och i mindre skala pga Coronapandemin. 

Junior SM blev avbruten pga Corona, en tävling hann genomföras. 

MTB: Vi har haft upptakt. 



MTB Läger i Högbo 1-3 maj med anpassning efter de restriktioner som fanns pga 
Corona. En lyckas helg trots allt. 

MTB har kört 2 långloppsutmaningar i Ottarsloppsbanan. 

Träningsdagar (Rullskidor, cykel och löpning) genomförda på 
Kristihimmelsfärdshelgen då Ottarsloppet blev inställda pga Corona. 

Cykelträningarna rullar på med 3 träningsar i veckan. 

Vi har genomfört 2 gemensamma rullskidsträningar under våren. 

Onsdagsträningarna i Björklinge rullar på med stort antal deltagare. 

Cykellekplats på Ottarsborg vid bilbingoplanen är byggd och mycket uppskattad. 

Tränarutbildning heldag med hjälp av SISU genomförd. 

3 Ekonomi
Vi har sökt statsbidrag på 200.000 kr för då Ottarsloppet blev inställd vilket innebär att 
vi förlorar stor inkomstkälla. 

Arbete utfört åt Sätuna, vikning av planteringsskydd. Gav 20.000 kr. 

Vi har fått erbjudande om att stå parkeringsvakter på Rally i september. Vi enas om att 
vi tar det erbjudandet. Pengarna får gå till inköp av valla. 

Bilbingon är inställd tillsvidare pga Coronapandemin och de restriktioner som måste 
följas. 

Vi enas om en ny försäljningsomgång av New body samt Ullmax med start i augusti. 

4 Ottarloppet i höst
Ansökan inlämnad för att få köra en motionstävling första fredagen i oktober. Löpning i
skymning, cykling i mörker. 

5 Försäkringar
Nytt ärende i föreningen, en ledare som bröt armen på rullskidspass. Jerker ansvarig för 
att i dialog med berörd lotsa rätt väg via RF till Folksam. 

6 Insta, SCF, hemsidan, Facebook. 



Cykeltränarna har startat ett Instagramkonto som heter Ik Rx MTB. Detta gjordes med 
anledning av långloppsutmaningarna då man skulle posta bilder där man genomför 
utmaningarna. Vi enades om att döpa om kontot till Ik Rex och ge samtliga ledare 
behörighet att posta bilder från träningar/tävlingar/läger etc. 

På årsmötet togs beslut om att vi använder förkortningen SCF: Skidor, cykel, friidrott. 

Kalendern på hemsidan fungerar bra för att kommunicera våra aktiviteter med 
medlemmarna. 

Facebook: Fungerar bra. 

7 Träningar/läger/tävlingar
Samtliga cykeltävlingar inställda pga Corona. 

Vi själva planerar för en eventuell distriktstävling i juli. Vi enas om att det är ok men 
påtalar vikten av att folkhälsomyndighetens riktlinjer måste följas. Vi enas om att endast
köra en barn och ungdomstävling först och främst. 

Cykelträningarna fortsätter som vanligt hela sommaren. 

Sommarlägret är ons-sön v 28. Troligen i Funäsfjällen. Boende ej klart ännu. 

Rullskidstävling i Hammarskog kommande vecka. Marcus lägger ut de tävlingarna som 
blir av i kalendern. Vet man om någon tävling, meddela marcus så lägger han ut på 
kalendern. 

8 SISU
Ulrika har lagt in det mesta aktiviteterna, inte allt än. 

9 Konstsnö
Konstsnögruppen har varit på studiebesök i Gimo och Häverödal för att titta på deras 
anläggningar. Nytt möte behöver bokas in. Det ska sökas en del bidrag från olika håll. 

10. Målsättningarna
Nästa möte summerar vi säsongens målsättningar. Följande ansvarsfördelning för 
redovisning: 
Dm titlar: Christina
Vasaloppet: Pär
KM: Christina
Rullskidor: Christina



Skolan och cykelorientering: Sofie
Närvaroregistering: Pär
Sponsring: Pelle
UTB mål: Pär

Vid samma möte sätter vi upp nya mål för kommande säsong. 

11 övriga frågor

Vaktmästeraren har slutat det betyder att vi alla nu måste hjälpas åt att sköta om 
anläggningen. Städschema för skidsektionen kommer finnas till kommande säsong 
mars-oktober. 

Vår nya bilbingo kiosk behöver målas vit/grön. Vi enas om att vi gör detta med hjälp av 
föräldrar tisdag 23/6 samt 30/6 under cykelträningen. Marcus lägger ut info om detta på 
hemsidan. 

Hur ställer vi oss till personer som vill gå med i föreningen, måste de uppge klubben när
de sen anmäler sig till tävlingar etc? Vi enas om att är man medlem ska det framgå när 
man deltar i tävlingar. Bra om man är med och hjälper till vid arbeten och gemensamma
träningar också. 

Vasaloppets sommarvecka är inställd. Marcus kollar av intresset att köra något 
gemensamt helgen då Cykelvasan skulle ha gått, en egen variant av Cykelvasan. 

Cykelledarna undrar om det är okej att bygga mer cykelbana i Parken vid Ottarsborg? 
Pär meddelar att det är ok för huvudstyrelsen att cykla där med barnen, ska det byggas 
mer permanenta banor och hinder måste vi ta det via huvudstyrelsen först. 

Marcus undrar om någon känner till en snickare som kan vara behjälplig att bygga lite 
cykelhinder, ramper osv? Vet man någon får man höra av sig till Marcus. Eventuellt tar 
vi en gemensam arbetsdag och bygger detta själva. Marcus återkommer. 

Slipers runt bilbingoplanen får ligga kvar nu när bilbingon är inställd tillsvidare. 

Det är ok från markägarna och huvudstyrelsen att fixa lite i slänten bakom 
bilbingokiosken för att använda vid cykelträningarna. 

12 Nästa möte
28/8 kl 18.00 i Bolmyra. Mat, möte och målsättningarna (Summering och nya mål inför 
20/21. ) Bad i tunnan för den som vill. Utdelning av New Body och Ullmax kataloger 




