
Styrelsemöte Skidsektionen IK Rex

Tid: 2021-02-07

Plats: Ottarsborg

Närvarande: Pär Ohlström, Marcus Persson, Christina Eklund, Ulrika Eriksson ( På 
länk), Martin Andersson, Pelle Mattsson, Lars Wretling, Olof Borell

Frånvarande: Sofie Andersson, Jerker Axlund. 

1 Välkomna: Pär hälsar alla välkomna till dagens möte. 

2 Föregående protokoll: Mycket av det som bestämdes på föregående möte kan ej 
genomföras just nu på grund av Covid-19. 

Plåten till bilbingokiosken behöver fixas. 

Taket på nya bilbingokiosken behöver skottas av. Per Eklund fixar det. 

3 Rapporter: Samtliga Dm för ungdomar har genomförts i Uppland med Rex 
deltagande på samtliga. 

Vi har arrangerat KM klassiskt på Ottarsborg. 

Skidträningarna rullar på som planerat måndagar och torsdagar samt ibland även 
onsdagar för svarta gruppen. Stor uppslutning på träningarna. 

Vi har arrangerat Rexaracet den 6 februari. Stort antal deltagare och mycket beröm för 
ett väl genomfört arrangemang. 

4 Ekonomi: Olof går igenom budgeten för 2021 och den godkänns av styrelsen. 

5 Träningar/Tävlingar/läger: 
Tränarmöte för cyklingen ska hållas, fler ledare behövs. 

Förslag är att hålla två läger på cyklingen. Ett för de äldre och ett för samtliga. 

Sommarlägret kommer bli 14-18 juli. 

Skidträningarna håller på Mars ut. 



Vi har fått tillstånd av huvudstyrelsen att bygga en cykelbana i parken. 

5 New body: Ny omgång av försäljning av new bodykläder påbörjas nu och pågår till i 
början av mars. 

6 Ottarsloppet: Vi planerar för att kunna genomföra loppet/arrangemanget som vanligt.
Vi håller igen kostnaderna. Vi anpassar arrangemanget efter rådande restriktioner som 
rådet när tiden är inne. Kan bli så att vi endast kör löpningen, eller endast skidorna osv. 
Vi är flexibla. Styrelsen är överens om att möjligen flytta Ottarsloppet till juni om vi ser
att restriktionerna lättar då. 

7 Maskinparken: Lasse tittar över skotern och ser om han kan få igång den. 

Spårning: När det gäller att pista och göra spår behöver fler läras upp för att avlasta Per. 
Pär frågar 3 tilltänka och ber Per Eklund lära upp dem. 

8 MTB: Planerar att köra ett Hemvasa arrangemang i sommar oavsett om 
sommarveckan blir av eller inte. 

Planerar att genomföra en enklare tävling tillsammans med Örbyhus och Tierp. 

9 Städ: Storstädning av Ottarsborgs lokaler pågår. Vi upprättar inget städschema just nu
då vi inte använder lokalerna i så stor utsträckning pga Corona, de lilla som används får 
man städa själv när man är klar. 

Matförrådet behöver städas. En kyl är trasig. Kan man ta en från bingokiosken och flytta
ner till matförrådet? Ulrika och Sofie kollar på det samt städar matförrådet och fixar 
kiosken invändigt. 

Pär städar vallaboden och containern när det blir varmare ute. 

10 Övriga frågor: Går det att ordna ett permanent solskydd på målkuren? Kanske av 
formplyfa alternativt inköp av markis. 

Årsmöte Cykelförbundet: Marcus och Linus går på det. 

Årsmöte Friidrottsförbundet: Martin går på det. 

Rex årsmöte: Datum ej klart än. 



Till nästa skidsäsong behöver vi köpa in fler extra stavar i olika längder. 

Nästa möte: 21 mars kl 17.00 på Ottarsborg. 


