
Styrelsemöte Skidsektionen IK Rex, 2021-06-21

Plats: Ottarsborg

Närvarande: Marcus Persson, Martin Andersson, Pelle Mattsson, Olof Borell, Lars Wretling, 
Ulrika eriksson, Sofie Andersson, Pär Ohlström.

1. Välkomna Pär hälsar alla välkomna till dagens möte.

2. Rapporter 
Årsmöte har hållits för IK Rex, och nya styrelsen för skidsektionen har konstituerats. 
Vi hade skidavslutning den 25 mars.
Martin har deltagit på Upplands Friidrottsförbunds årsmöte, den 23 mars.
IK Rex stod värd för distriktets Skidting.
Final Skidcupen vid Ottarsborg, med cirka 70 deltagare.
Barnens Multisport genomfördes den 19 juni.
Vi har tjänat in pengar genom att vika kartonger åt Sätuna. 

3. Föregående protokoll
Ulrika fortsätter med att undersöka möjligheter att köpa in laserskytte.
Inköpta träningsböcker kommer snart.

MTB har fått in tre nya ledare, men vore bra med flera.

Plåten till bilbingokiosken behöver fortfarande sättas på plats. 

4. Ottarsloppet
Beslutat att inte genomföra något ordinarie lopp i år.
Ottarsloppsgruppen fortsätter att planera inför Ottarsloppet Natt i oktober. 

5. Kyrkserien, rullskidor
Vi har fått förfrågan om att IK Rex ska anordna en deltävling i Kyrkserien. 

Beslut: I år har vi inte möjlighet, och om vi ska göra det i framtiden så ska det vara en tävling 
sanktionerad av skidförbundet med allt det innebär.



6. Träningar, tävlingar och läger

MTB: Träningar ingång enligt vanligt schema. IK Rex anordnar deltävling i SMACK-cup den 19 
augusti.

Löpning och rullskidor: Träningar igång enligt vanligt schema. 
Skidor: I vinter anordnar IK Rex DM-stafett för ungdomar den 11 januari.
Beslut: RexaRacet kommer i år gå den 26 december.

Kommande läger: Sommarläger 14-17 juli. Multisport ungdomar 31/7-1/8. USF träningsdag 3 juli i 
Öregrund. 

7. Bilbingo
Bilbingo kommer kunna genomföras i sommar, med start 2 juli.

Lasse tar bort betongfundament vid grusplan, och fixar varmvattenberedare. 

Sofie ansvarar för att ordna ihop kiosklista, och sammanställa brickförsäljare och kontrollanter från 
skidsektionen. 

Ulrika ansvarar för inköp till kiosk. 

8. Älvstädning 29/8
Vi hjälps åt för att se till att vi blir så många som möjligt som deltar.

9. Newbody och Ullmax
Vi kör Ullmax och Newbody under början av hösten.

10. Nästa möte
27 augusti klockan 18.00.


