
Styrelsemöte skidsektionen 2022-06-26

Närvarande: Pelle, Marcus, Olof, Pär, Lasse och Christina
Frånvarande: Martin, Sofie, Linus

Plats: Ottarsborg. 

1 Pär hälsar alla välkomna

2 Rapporter/Föregående protokoll: 

- Ottarsloppet avklarat, det blev ett lyckats arrangemang. Bra jobbat av alla 
medlemmar som hjälpte till. Något färre deltagare än innan pandemin. 
Eftermötet klart. 

- Vi har varit på tre deltävlingar i Upplands cupen MTB. 

- Tre deltävlingar i Swe-cup MTb har varit där vi har haft deltagande. 

- Vi har arrangerat MTB läger i Falun 13-15 maj. Ett lyckat läger med ca 15 
deltagande ungdomar. Bra boende. 

- Vi har haft deltagande på cykelloppen Lida Loop och MTB rajden i Östervåla. 

- Ottarsloppsträning 8 maj. 

- MTB träning tisdagar/torsdagar och söndagar. 

- Tillståndet inför våran deltävling i kyrkserien 24/8 är klart. Info lappar till 
boende längs sträckan är utdelade. 

Föregående protokoll: 
- Marcus har inte kollat med Andreas Grybäck än gällande bidrag till lasergevär. 
- Granjobbet ej gjort, det ska göras. Marcus ansvarig. 
- Christina har kollat upp ledarutbildning till hösten, finns en utbildningshelg i 

Falun 30/9-2/10 för samtliga nivåer. Christina lägger ut info i tränarappen så vi 
ser vilka som är intresserade att delta. 

3 Ekonomi: 
Ekonomin ser bra ut. 



4 Träningar/tävlingar/läger: 

- MTB träningarna tisdagar och torsdagar som vanligt. Även söndagar med fokus 
på vasaloppsträning, lite tunt med deltagande på söndagarna. 

- Sommarläger v 28, Åsarna. 

- Barnens multisport 28-29/7. Ebba och Sofie ansvariga. 

- Tränarmöte blir i augusti. 

- Intervaller i skyttis pågår hela sommaren och fortsätter även hela hösten.  
(Onsdagar) 

5 Bingokiosken/Newbody/ullmax: 

- Christina kollar av med Sofie om kiosklistan till bingon är fylld och ber Sofie 
lägga ut den + instruktion på FB så att alla ser. 

- Ulrika fixar en ny säljomgång av newbody + Ullmax i höst. Pär påminner henne.

6 Cykelvasan/Vasalöpning/boende: 

Få anmälda till boende vid cykelvasa och löpning ( Våmhus bygdegård). Marcus lägger 
en påminnelse på FB samt påminner även om anmälan till stafettvasan. 

7 Övriga frågor: 
- Vi har fått förfrågan om att sköta rallyparkering i Tensta den 23/7. Marcus kollar

om vi får ihop några frivilliga att sköta om det. Detta krockar med SM i MTB 
samt spelmansstämman. Pär kollar med Jonas K om han kan ta 
hamburgegrillningen på spelamanstämman. 

- Pantburkarna behöver sorteras av ungdomarna. 
- Liggunderlagen som används på styrkan på tisdagar uppe på dansbanan behöver 

plockas bort mellan gångerna annars blåser dom runt. Vi lägger dom i 
cykelförrådet, där cykelledarna har sitt material. 

- Vi behöver röja och fixa iordning en yta på bingoplanen där cyklingen kan ha 
sina ”hinder” uppställda. Marcus och Pär ansvarar. Det behöver dock plockas 
bort vid storbingon. 

8 Nästa möte: 



11/9 kl 18.00. Då ska vi även summera årets målsättningar samt sätta upp nya mål inför 
kommande säsong. 


