
Styrelsemöte Skidsektionen IK Rex 2020-08-30

Plats: Bolmyra

Närvarande: Pär Ohlström, Marcus Persson, Ulrika Eriksson, Pelle Mattsson, Jerker 
Axlund, Martin Andersson, Christina Eklund, Sofie Andersson, Olof Borell, Lasse 
Wretling. 

1 Välkomna

2 Föregående protokoll
Plåten till bilbingokiosken är utmätt men ej ditsatt

Rallyt i september där vi hade möjlighet att jobba på parkeringen är inställd pga Covid-
19

Kiosken är färdigmålad vit/grön

Slänten bakom bilbingo kiosken är färdigbyggd som MTB bana. 

3 Rapporter
Sommarlägret har ägt rum v 28 detta år i Funäsdalen

Barnens multisport utfördes sista helgen i juli. 

Vi har deltagit i upplandscupen MTB i Östhammar, Märsta och på hemmaplan. 

Vi har arrangerat Hemvasan 

Vi har haft deltagande på MTB tävling i Borås och nu kommande helg i Järfälla. 

Pär har deltagit i möte med huvudstyrelsen angående vad som behöver göras med vår 
anläggning på Ottarsborg i form av underhåll. Huvudstyrelsen kommer skriva ett 
protokoll vad som behöver göras. Bla kommer varje sektion få ett städschema. 

4 Ekonomi
Olof ger en bild av det ekonomiska läget

Rex har fått ca en tredjedel av det sökta bidraget från staten kopplat till Covid-19. 

Älvstädningen genomförd, det gav 5000 kr till klubben



Cykelorienteringskartorna har givit ca 3000 kr. 

5 New body/Ullmax
Ny försäljningsperiod, kataloger delas ut idag på mötet, sista dag att lägga in 
försäljningen 28/9. 

6 Tävlingar/ Markfrågor
Utifrån Corona restriktionerna är det fortfarande maxantal på 50 deltagande på 
motionsarrangemang som gäller. Utifrån det tog styrelsen beslut att offeciellt ställa in 
Ottarsloppet natt. Vi kör tävlingen för våra egna medlemmar och sponsorer. Datum: 
2/10. 

Rexaracet planeras som vanligt till den 27/12. 
Vi har fått DM stafetten för seniorer. Den kommer gå i januari, datum ej klart. Reservort
är Häverödal. 

KM MTB 13/9 kl 14.00

Vi arrangerade en deltävling i Upplands cupen i MTB förra veckan. Efter tävlingen 
inkom ett mail från en markägare som hade synpunkter på att tävlingsbanan gick över 
dennes mark och att klubben inte frågat om lov eller informerat om tävlingen. Styrelsen 
beslutar att Marcus och Pär tar kontakt med markägaren för fortsatt dialog om 
incidenten. 

7 Träningar och läger

MTB träningarna rullar på tis, tor och söndag. 

Onsdagsträningen flyttar till Sandviksbadet from nästa vecka. 

Vi har haft flertalet rullskidsträningar under vår och sommar, de har planerats allt 
eftersom det passat in med övrig verksamhet. 

Skidupptakt 5/10, då prisutdelning KM MTB. 

Höstläger i Jädraås 9-11/10

Tränarmöte inför skidupptakt 13/9 kl 19.00. Christina lägger ut info på tränarappen. 



Högbo outdoor (Tävling i löpning, rullskidor och cykel) 3-4/10. Vi lägger ut info och 
anmälan och försöker ordna en gemensam resa. Klubben står för anmälningsavgiften 
och deltagarna betalar resa och boende själva. 

8 Elljusbanan, fordon
Invensteringen av ny belysning i spåret skjuts på framtiden i och med Covid-19. 

Fyrhjulingen är bandad och klar i. 

9 Snökanon
Pausat just nu, nytt möte med arbetsgruppen behövs. 

10 Övriga frågor
UFS årsmöte 30/9 19.00 i Tobo. Pär och Marcus åker. 

22/9 Skidting Ottarsborg. Pär och Christina deltar. 

Marcus och Linus framför förslag för huvudstyrelsen om att bygga en MTB bana inne i 
parken. 

MTB tränarna vill märka upp en fast MTB bana på Ottarsborg. Linus föredrar detta för 
Pär vid tillfälle. 

Marcus och Pelle får ansvar för att ordna med hemsidan (flytta runt och ta bort.)

11 Ansvarsfördelning
 
Ansvarsområdena gås igenom, alla nöjda med nuvarande fördelning

12 Målsättningar
Summering av förra årets målsättningar och nya målsättningar inför 20/21. 

13 Nästa möte

18/10 kl 18.00 i Bolmyra. 




