
Styrelsemöte IK Rex skidsektion

Tid: 5/12-2021
Plats: Hemma hos Marcus. 

Närvarande: Pär Ohlström, Olof Borell, Ulrika Eriksson, Christina Eklund, Åsa 
Sandberg, Martin Andersson, Fredrik Björk, Marcus Persson, Pelle Mattsson, Lasse 
Wretling. 

1 Pär hälsar alla välkomna till dagens möte

2 Uppföljning av målsättningar: Diskussion gällande målsättningarna för 
Ottarsloppet:  Sponsring 100.000 kr, nettovinst 275.000, 1000 st anmälningar till MTB, 
700 st anmälningar till löpningen. Alla idéer mottages på hur vi kan nå dessa mål. Pär 
kommer göra klart sponsor programmet till nästa möte. Vi har vid flera tillfällen försökt
få ottarsloppet till ett seedningslopp inför Lidingöloppet men fått nej från arrangören till
Lidingöloppet, vi ska prova igen. 

Pär kommer tillfråga Robin Bryntesson inför Ottarsloppet 2022. 

Vi beslutade att inte beställa tävlingströjor MTB med sponsor tryck till denna säsong 
utan vänta ett år tills vi kommit igång igen med ottarsloppet. 

Nästa ottarsloppsmöte är den 9/1-22

3 Rapporter: 
- Sm i cykelcross har varit och vi hade 2 deltagare. Det blev ett guld för Rex i H30

genom Martin Söderström och en fjärdeplats i H15-16 genom Rasmus Persson
- KM i terränglöpning är genomförd med ca 60 deltagare
- Marcus och Linus har varit på cykelförbundets årsmöte
- Vi har genomfört nattorientering måndagen v 44
- Vi har haft träningsdagar på hemmaplan sista helgen i oktober. 
- Snöläger i Orsa Grönklitt 12-14 november
- UFS snöläger i Orsa Grönklitt 26-28 november
- Granjobb utfört.

4 Ekonomi: De stora utgifterna har varit för läger. I december kommer det statliga 
Coronastödet. 

Granjobbet är fakturerat, inkomsten för klubben blev 9000 kr.



Olof gör en budget för 2022 och skickar till Anita i huvudstyrelsen. 

5 Träningar/tävlingar/Läger: Lägret i Bruksvallarna går av stapeln den kommande 
veckan, 8-12 december. Det är sista lägret för säsongen. 

Planering pågår för två stycken cykelläger till våren. 

Vi avvaktar förfrågan om att hyra bygdegården i Våmhus tills vi ser vart det tar vägen 
med eventuella nya Covid restriktioner. 

Under helgen som varit har det varit tränarutbildning på Ottarsborg, vi har utbildat 2 
nya ledare.  Totalt 7 stycken nya ledare från olika klubbar i Uppland. 

Inför kommande cykelsäsong behövs fler cykelledare. 

Onsdagsträningen Björklinge är nu avslutad för säsongen. 

6 Målkur och maskiner: Långåkers elservice kommer att fixa målkuren. Lasse servar 
fyrhjulingen och byter batteri på skotern. 

7 Skidtävlingar: ar två skidtävlingar under säsongen. Den första är Rexaracet den 7 
december. Vid snöbrist försöker vi flytta den till en ort med konstsnö. 

Sen ska vi arrangera DM ungdomsstafett den 11/1-22. Det kommer även finnas klass för
seniorer men då är det inte DM. 

8 Ottarsloppet: Ottarsloppsmöte har varit idag och nästa är den 9 januari. Planeringen 
pågår för fullt i hopp om att kunna köra som vanligt på Kristihimmelsfärds dag. 

9 Övriga frågor: Vår kontakt Anton på SISU har meddelat att han kan komma ut till 
oss och föredra det nya sättet att lägga in närvaro som kan göra att vi får mer poäng. 
Styrelsen enades om att så länge det är otydligt hur vi ska registrera på detta nya sätt 
och vad vi i så fall kan få för det så kör vi på med den närvaroregistrering vi har idag. 
Vi ser inget behov av något annat i nuläget. 

Pär kollar med Per E om han kan bygga ett skidställ inför kommande skidsäsong att ta 
med på tävlingar. 

Christina skriver ut våra målsättningar för kommande säsong och sätter upp på 
Ottarsborg. Pelle publicerar dem på hemsidan. 



Marcus och Pär flyttar den stora anslagstavlan till platsen där vi nu står och tar upp 
anmälan till träningarna. 

10 Nästa möte: 16 januari kl 19.00 i Bolmyra. 

 


