
Styrelsemöte Skidsektionen IK Rex

Plats: Ottarsborg

Tid: 21 mars 2021

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

Frånvarande: Sofie Andersson, Jerker Axlund. 

1 Pär hälsar alla välkomna till mötet. Pär informerar om att Jerker avsäger sig sin plats i 
styrelsen samt sina övriga uppdrag i föreningen. 

2 Rapporter: Marcus har varit på cykelförbudets årsmöte. SMACK serien blir av även 
denna säsong och vi kommer ha en deltävling den 19/8. 

Vi har haft båda deltävlingarna i Skidcupen. 1: adeltävlingen var övriga klubbar i 
norduppland inbjudna och 2:a deltävlingen körde endast lag från IK Rex pga Covid-19 
restriktioner. Vi hade ca 10 lag både i omgång 1 och 2. Finalen blir den 14 maj i 
Häverödal om restriktionerna tillåter. 

Pär har varit på möte med huvudstyrelsen. Där tog man bla upp behovet av underhåll av
byggnader etc på Ottarsborg. Mer info kommer komma från huvudstyrelsen gällande 
detta. 

Träningarna rullar på som vanligt måndagar och torsdagar. Skidavslutning den 25 mars 
med prisutdelning KM, lek och grillning. Vi har även åkt haft extra tränig för svarta 
gruppen på onsdagar, både på hemmaplan och i Gimo med god uppslutning. 

Som en avslutningsaktivitet för våra aktiva ungdomar åkte vi en lördag till Häverödal 
och fick prova på Skidskytte. Mycket uppskattat och fint ordnat av Häverösal SK. 

Vi hade 1 åkare i elitklassen i årets Vasalopp. 

Ca 64 starter i Vasaåket under 3 veckor. 

3 SISU: Ulrika kollar upp med SISU om vi kan söka pengar för att köpa in 
laserskyttestationer (Skidskytte) och hur vi då går tillväga. Styrelsen ställer sig bakom 
förslaget. 



Styrelsen är enig om att vi köper in Anna och Emil Haags nya träningsbok till samtliga 
ledare som tack för den gångna säsongens arbete. Om man är två ledare per familj får 
man en bok per familj. Ulrika kollar upp även detta med SISU och ser om vi kan söka 
pengar för detta och i så fall var och hur motiverar vi det. 

4 Ekonomi: Senaste new bod försäljningen gav ca 17.000 kr i vinst. Ulrika har öppnat 
upp för efterbeställningar och lägger ut info om det på hemsida tillsammans med ett 
tack för försäljningen. Till nästa gång kan vi informerar om att det även går att direkt 
beställa som kund och få sakerna direkt till sig och inte via Ottarsborg. Det är bra om 
man bor någon annanstans i landet men ändå vill sponsra föreningen. Dock är det 
viktigt att vi kommer över 200 paket till Ottarsborg för att få fri frakt. 

Styrelsen är överens om att vi efterskänker sektionens del av pengarna från 
huvudstyrelsen kassa tillförmån för reparationer av Ottarsborg. 

Pelle gör en uträkning på hur stor förlusterna blivit av att endast ha ungdomsklasser på 
Rexaracet samt att vi inte kunde genomföra DM stafetten för seniorer. I medräkningen 
ska även ingå det faktum att vi inte kunnat ha kiosken öppen och ingen försäljning av 
hamburgare. 

Vi har fått in ca 2700 kr från frivilliga spåravgifter från vintern. 

5: Träningar/tävlingar/läger: 

Samtliga ledare ska begära ut och visa upp utdrag ur belastningsregistret för 2021. 
Christina sköter kontrollen. 

Skidavslutning 25 mars. 

MTB träningen börjar 30 mars. Upplägget för kommande säsong blir som följer: 

Samma gruppindelning som skidorna. Tisdagar för alla grupper, alltid på ottarsborg. 
Torsdagar för vita och svarta gruppen, olika platser. Vissa torsdagar tävling. 
Söndagar, ett schema kommer upprättas där föräldrar till aktiva barn/ungdomar får 2 
söndagar tilldelat sig då man ska närvara som cyklande förälder och ta ansvar för de 
barn som dyker upp. Kan man inte de söndagar man fått får man byta med varandra. 

Läger för vit och svart grupp 9-11 april i Lida, Botkyrka. Om restriktionerna hindrar oss
att åka iväg på läger blir det träning på hemmaplan den helgen. 

Läger för alla grupper 21-23 Maj i Rättvik om restriktionerna tillåter. 



Fler ledare behövs till MTB verksamheten. Alla måste hjälpas åt att försöka hitta nya 
ledare. 

Vi kommer arrangera en deltävling i SMACK serien den 19/8 på hemmaplan. 
Tanken är att vi ska arrangera en träningstävling under sommaren tillsammans med 
Örbyhus och Tierp. 

KM blir den 4/7

Sommarläger är bokat till den 14-18 juli. Destination ej klart. 

Under cykelsäsongen kommer vi även varva löp och rullskidspass för de födda 2010 
och senare. Björklingeträningarna börjar första onsdagen i Maj. 

Christina kollar med Per om han kan ha koll på de löpartävlingar som arrangeras i 
Uppland. När det dyker upp någon hänger vi upp inbjudan på ottars samt lägger ut info 
på hemsida/facebook. Anmälan till Per. 

6 Ottarsloppet/ spronsring: Styrelsen kommer fram till följande plan: 

Om det verkar som att rådande restriktioner ligger fast kör vi ottarsloppet för ungdomar
Om det verkar som att restriktionerna är på väg att släppa framåt juni skjuter vi upp hela
arrangemanget till juni
Om restriktionerna ändras i tid så att man får arrangera motionslopp för 900 deltagare 
arrangerar vi Ottarsloppet den 13 maj som tänkt men delar upp loppet på två delar, 
löpning och cykel på fm. Sen tömmer vi arenan innan MTB på eftermiddagen. 

Sponsring: Vi kör på som tänkt. Sponsringsprogram delas ut. 

7 Föregående protokoll: Plåten till bilbingokoisken är plats men behöver sättas dit. 

Ulrika och Sofie kommer städa kiosken och matförrådet inom kort. 
Lasse fixar så att fyrhjulingen blir servad. Vi byter till däck endast om ottarsloppet blir 
av. 
Vi tillfrågar Per om han kan ställa upp spårkälkar etc på pallar och täcka över. 

Storstädningen gjord. 

Martin deltar i friidrottsförbundets årsmöte



Pär kollar upp via Melins inköp av extra stavar inför nästa säsong. 

8. Övriga frågor: 
Vi delar inte ut kioskpass på bingon fören vi vet att den blir av. Blir det bingo ansvarar 
Ulrika och Pär för att se till att föräldrar/aktiva sätts på upp kioskpass. 

Fler behövs till huvudstyrelsen och bingosektionen. 

Ik Rexs årsmöte skjuts upp till dess att det är så varmt att det kan utföras utomhus med 
anledning av Covid-19. 

9 Nästa möte: 25 april kl 17.00 Ottarsborg. 


