
Styrelsemöte skidsektionen 220501

Tid: 5 maj 2022

Plats: Ottarsborg

Närvarande: Marcus Persson, Per Mattsson, Olof Borell, Lars Wretling, Pär Ohlström, 
Christina Eklund, Linus Wester. 

1 Pär hälsar alla välkomna. 

2 Konstituerande möte hålls. 

3 Rapporter/ Föregående protokoll: 

- Vi har haft deltagande på idrottsplatsföreningens årsmöte samt Rex årsmöte. 
- Vi har arrangerat KM i fristil + klassiskt i skidor under mars. Den klassiska 

delen fick vi arrangera i Storvreta på konstsnön och trots det var det god 
uppslutning. 

- Vi har åkt iväg på lilla skidspelen i Falun med övernattning. 
- Vi har haft skidcupsfinal i Häverödal där vi även fick prova på skidskytte. 
- Skidavslutning 28 mars.
- Smygstart i MTB för alla utom gröna gruppen. 
- 1 deltävling i Upplands cupen har varit samt den första SWE-cup i Säter med 

deltagande från Rex i båda. 
- Vi har haft en intern kurs i MTB där Hampus Rhinne visade hur man sköter om 

sin cykel. 
- Vi har jobbat med att städa efter Viksta marknad. 

Föregående protokoll: Gällande besök av Patrik Söderqvist för att visa produkter 
från Skimateria så beslutar vi att ta det i höst istället. 

Inköp av lasergevär, 4 st a 16.000 kr. Marcus kollar med Andreas Grybäck om han 
kan kolla upp om vi kan söka bidrag för detta från arvsfonden. 

Granjobbet: Marcus och Pär styr upp detta tillsammans med några utvalda i slutet av
maj. 

4 Ekonomi: Inte så mycket utgifter just nu. En del inkomster. Newbody gav ca 
15.000 i inkomst. Städningen efter Viksta Marknad 3000 kr in.



Vallakontot inför nästa skidsäsong ser bra ut. 

5 Ottarsloppet: Stormöte med alla ansvariga har varit. Vi börjar förbereda inför 
ottarsloppet redan söndagens före, på eftermiddagen. Sen jobbar vi även onsdag 
kväll som vanligt. Det kommer troligen bli ett träningspass med Robin Bryntesson 
för ungdomarna på onsdagskvällen. 

6 Träningar/tävlingar/läger: Intervallerna i Skyttis börjar denna vecka, den 4 maj. 

Sommarläger 13-17 juli, destination ej klar. 
MTB läger 13-15 Maj i Falun. 

MTB uppstart för alla grupper denna kommande vecka. 

MTb på söndagar kommer igång efter ottarsloppet. 

Styrka på tisdagar kl 18.00 from kommande vecka. 

Kratta parken 10 maj. 

7 Fyrhjulingen/Spårmaskinen: Lasse ansvarig för att byta från band till hjul på 
fyrhjulingen. Per Eklund ansvarig för att backa till spårmaskinerna mot staketet och 
täcka över med presenning. 

8 SISU, närvaro: Christina kollar med Ulrika hur man gör. Pär påminner Jonas om 
att cykelgrupperna behöver göras om och Linus behöver få tillgång till appen så han 
kan registrera närvaro. 

9 Skidting och tränarkurser: Tränarkurs för MTB-ledarna är på gång. Kim 
Eriksson tillfrågad om han kan hålla i det. 

Christina kollar upp tränarutbildningarna för skidledarna, vilka är på gång och när. 
Tar Carro till hjälp. 

Tränarmöte efter skidsäsongen behöver hållas. Vi tar det efter ottarsloppet. 

Vi skulle behöva utbilda tävlingsledare i cykel. Pär och Marcus kollar upp det. 

10 Övriga frågor: Vi diskuterar om vi ska sälja korvkasse från Andersson och 
Tillman istället för 1 new bodyomgång. Vi beslutar att i så fall göra det nästa vår. 



Cyklingen behöver en yta där de kan ha sina hinder stå uppställda. Vi beslutar att 
dom kan stå i kanten av bilbingoplanen och att vi ska flytta bort dom däck och dom 
slipers som ligger där som inte används så blir det mer plats. Eventuellt kan vi 
behöva flytta undan hindren vid storbingon men inte annars. Marcus och Linus 
ansvariga att röja bort däck och annat som ligger på kanten av bilbingoplanen. 

Våra ansvarsområden: Vi går igenom och uppdaterar dokumentet nästa möte. 

11 Nästa möte: 19 juni kl 19.00, Ottarsborg. 

12 Målsättningar: Vi beslutar att lägga till 2 målsättningar på gällande dokument. 
Dessa är att vi ska vinna lagtävlingen för både ungdomar och seniorer i Upplands 
cupen i MTB. Christina uppdaterar dokumentet. 


