
Styrelsemöte Skidsektionen IK Rex

Tid och plats: 13 mars kl 19.00, Ottarsborg

Närvarande: Pär Ohlström, Olof Borell, Martin Andersson, Pelle Mattsson, Christina
Eklund, Marcus Persson. 

Frånvarande: Sofie Andersson, Lasse Wretling. 

1 Pär hälsar alla välkomna till dagens möte

2  Kläder: Ebba kom och föredrog förslag på ny klädleverantör. Styrelsen ställde sig
positiva  till  att  ta  hem  provplagg  från  den  nya  leverantören.  I  nuläget  cykel  och
löparplagg. Klädleverantören får också uppdrag att ta fram ett förslag på REX -design.
Ebba återkommer med förslaget. 

3 Föregående protokoll/ Rapporter: 
Vi har anordnat UDM team sprint i Storvreta sedan senaste styrelsemötet. 
Samtliga DM tävlingar i Uppland har kört med många fina prestationer av Rex. 

USM, JSM, Folksam cup och Volkswagen  cup har gått  av stapeln med deltagande
Rexare. 

Vasaloppsveckan  har  varit  med  ett  stort  antal  rexare  på  startlinjen,  se  punkten  9  i
protokollet. I år hade vi bokat Våmhus bygdegård och erbjöd medlemmar att bo där till
självkostnadspris.  Det  blev  mycket  uppskattat  och  konceptet  kommer  tillbaka  på
Vasaloppets sommarvecka. 

Pär har varit på Cykelförbundets årsmöte och Martin har varit på friidrottsförbundets
årsmöte. 

Skidcupens två deltävlingar har varit, den första i Storvreta och den andra i Månkarbo.
Rex toppar tabellen inför finalen i Häverödal. 

Den 10 mars arrangerade vi barnens vasalopp på Ottarsborg. 

Föregående protokoll:  Inköp av lasergevär med mål kostar 16.000 kr per gevär och
mål. Samtliga i styrelsen funderar på var vi eventuellt kan söka bidrag för att köpa in 4
stycken gevär med mål. 



Pär och Marcus har uppdaterat riktlinjen, godkännes av styrelsen. Den nya versionen
ligger på hemsidan. 

Ulrika lämnar styrelsen. Linus Wester har visat intresse att gå med i styrelsen. 

4 Ekonomi/ newbody/granplantering/WC-papper: Ekonomin ser fortsatt god ut. Just
nu en hel del utgifter i och med att tävlingssäsongen är i fullgång. 

Newbody försäljningen gav ca 15.000 kr denna gången. 

Vi har fått förfrågan om att fälla granar nu i vår. Dessa ska flisas. Styrelsen ställer sig
positiv. Marcus ansvarig för kontakt med uppdragsgivavaren. 

Styrelsen säger nej till att sälja WC-papper då flera ungdomar i klubben precis gjort det
för sin klass. 

5  Träningar/tävlingar/läger:  Kommande  vecka  arrangerar  vi  KM  i  fristil  samt
klassiskt. 

Skidavslutning 28 mars med korvgrillning och prisutdelning

MTB drar igång vecka 14, ej grön grupp. 2 läger planeras för kommande säsong. 

Intervallerna i Björklinge drar igång första onsdagens i maj. 

Sommarlägret kommer gå 13-17 juli. 

6 Ulrika/Sofie arbetsuppgifter:  Ulrika kommer fortsatt ha ansvar för newbody samt
hamburger försäljningen på ottarsloppet. 

Sofie ansvarar fortsatt för kiosklistorna för bilbingon samt handling. 

7 SISU: Christina tar över ansvaret för SISU. Bokar in överlämning från Ulrika. 

8 Ottarsloppet:  Planeringen pågår enligt plan. Christina kollar med Emma Ohlström
om hon kan vara behjälplig under barnens ottarslopp. Stormöte för alla ansvariga inom
kort. 
Snöhögen är täckt. 

9 Tjejvasan/Vasaloppet: 
4 st Rexare bland de 300 bästa på tjejvasan. 



6 st  Rexare bland de 500 bästa på Vasaloppet. 
Ett stort antal Rexare på startlinjen under alla lopp på vasaloppets vintervecka. 

10 Webbsida: Idrott online kommer lägga ner sina hemsidor. Pelle har gjort ett förslag
på ny hemsida som han kommer visa för huvudstyrelsen. Webbadressen kommer bli
den samma som nu. 

11 Övriga frågor: Årsmöte för idrottsplatsföreningen är den 22 mars. 
Rex årsmöte är den 29 mars. 

Elkostnaderna är mycket höga. Förslag från Marcus att kolla med långåkerselservice om
dom kan ordna en ur-timer till elljusbelysningen som lyser endast under träningstiden.
På så vis glömmer man inte bort att släcka efter träningarna. Pär kollar upp det. 

Christina  kollar  med  Per  E  om  han  kan  vara  ansvarig  för  att  hålla  utkik  efter
löpartävlingar som kan vara aktuella att åka på. 

Pär kollar om Patrik Söderqvist kan komma till ottarsborg i början på april och förevisa
Rillar från ski materia. 

12 Nästa möte: 1 maj kl 19.00, Ottarsborg. 

13. Målsättningarna: Genomgång av målsättningarna, hur vi ligger till och om vi kan
göra något för att nå fler. 


