
Styrelsemöte Skidsektionen Ik Rex 220116

Tid: 16 januari 2022

Plats: Ottarsborg alternativt via Zoom. 

Närvarande: Pär Ohlström, Marcus Persson, Pelle Mattsson, ( Via zoom) , Christina Eklund 
( Via zoom), Åsa Sandberg, del av möte, Olof Borell, Martin Andersson ( via zoom), Lasse 
Wretling

Frånvarande: Ulrika Eriksson, Sofie Andersson

1 Pär hälsar alla välkomna till mötet. 

2 Planering inför tisdagens tävling, DM team-sprint. 

3. Rapporter: 

Läger i bruksvallarna 8-12 december. 

Vi arrangerade Rexaracet den 27 december på skogsvallen i Stovreta pha snöbrist på 
Ottarsborg. 

Tränarutbildning har arrangerats på Ottarsborg där vi hade två deltagande tränare som 
deltagare.  

Vi har ställt upp och vaktat snökanonerna och kört ut konstsnö åt Storvreta Ik i utbyte mot 
gratis träning för våra barn/ungdomar och ledare. Inför nästa säsong ska vi föra en diskussion 
med Storvreta Ik om vi ska ha något liknande upplägg. Pär ansvarig för den dialogen. 

4. Ekonomi. 

Bokslut för 2021 är gjort. Olof går igenom året 2021. Ekonomin ser bra ut inför 2022. 

Coronastödet är klart. 

New body, ny försäljningsperiod ska starta upp nu. Pär kollar med Ulrika om hon kan ansvara
för den här omgången och vi funderar på vem som kan ta över uppdraget då Ulrika har valt att
avgå från styrelsen och därmed även sina övriga uppdrag. 

5 Träningar, läger, tävlingar. 

WW cup: Upplandsledarna kommer inte driva att vi ska åka gemensamt pga Covid-19. Vi 
har gett som förslag att vi som klubb ska få ut våran del från Upplands skidförbund och 
därefter boka boende och resa själva. 

Cykelläger, inget bokat än pga Covid-19 restriktioner. Vi avvaktar hur det utvecklar sig under
våren. 



Pär Lindqvist är ansvarig för att boka boende i Våhmhus bygdegård inför vasaloppsveckan, 
torsdag- måndag v 8-9. Alla får betala för dom dygn man bor. Ett pris om man tar med egen 
madrass och ett annat pris om man vill ha säng. När det är klart med pris etc går vi ut med 
info angående detta. 

6 Ottarsloppet:

Nytt möte har varit. Alla ansökningar till alla tävlingar är klara, dag, natt och höst. 
Planeringen rullar på som den ska enligt planeringen att vi kan köra som vanligt på 
Kristihimmelsfärd. 

Husqvarna tour- Swecup är flyttad till samma dag som ottarsloppet ( Kristihimmelsfärd) 

7 SISU och bidrag: 

Det finns nu två bidrag som kan vara aktuella att söka. Ett av bidragen kan man söka 
gemensamt med andra klubbar. Pär tar uppfrågan om vi ska satsa på att söka bidrag till 
tidstagningsutrustning i samverkan med Gimo, Storvreta och Rex. Mer info om vilka bidrag 
man kan söka  finns på Upplands skidförbunds hemsida. Vi beslutar att styrelsen kollar på 
hemsidan och funderar vad vi tycker om detta till nästa möte. Styrelsen beslutar att Pär O 
kollar med  Andreas Grybäck om han kan vara ansvarig för att söka bidrag när behov finns. 
Christina kan ta över SISU ansvaret som Ulrika tidigare hade. 

Vi kollar med Sofie om hon kan ta ansvar för kiosken med stöd av övriga vid behov. 

8. Övriga frågor: 

Vi behöver utse en ansvarig för vallaboxen. Pär kollar med Pär Lindqvist. Den ska vara 
påfylld och det ska vara ordning. I nuläget är det mycket oklarheter kring vilka vallor som är 
godkända eller inte. Det vi köper från och med nu behöver vara godkänt så långt det är 
möjligt att kontrollera.  I nuläget finns ingen lista över vilka vallor som är godkända. Så länge 
det inte finns en tydligt lista så använder vi upp det vi har och är så noga vi kan när vi köper 
nytt. 

Söka bidrag lasergevär? Marcus kollar upp hur mycket det skulle kosta och om vi kan söka 
bidrag. 

Protokoll justerare: Marcus väljs. Christina skickar ut protokollen till alla och Marcus 
meddelar Pelle när det är okej att publicera dem på hemsidan. 

Pär meddelar att vår riktlinje kommer uppdateras så det är tydligt att klubben betalar för en 
ledare på två aktiva vid cuper arrangerade av skidförbundet eller cykelförbundet. 

Samtliga ledare behöver begära utdrag i belastningsregistret och visa upp för Christina. 
Christina visar sitt utdrag för Pär. 

Ulrika har meddelat att hon lämnar sin plats i styrelsen och sina övriga uppdrag i klubben. 

Nästa möte 13 mars 19.00 Ottarsborg. 



Föregående protokoll: 

Rättelse från föregående protokoll: Angående sponsortröjorna kom vi överens om att inte gå 
ut och försöka få sponsorer till en ny tävlingströja i år utan ha samma design ett år till. 


