Styrelsemöte Skidsektionen 20191201
Plats: Hos Marcus i Viksta
Närvarande: Christina, Olof, Pelle, Martin, Pär, Marcus, Sofie, Ulrika, Lasse och
Jerker.
Frånvarande: Ingen
Föregående protokoll:
Pär har kontrollerat med Folksam vad som gäller angående försäkring för våra
medlemmar och ledare. För de fall ledare behöver utnyttja försäkringen gör man
anmälan via RF till Folksam. För det fall en medlem behöver utnyttja försäkringen gör
man anmälan via svenska skidförbundet som sedan anmäler det vidare till Folksam.
Styrelsen beslutade på mötet att Jerker är kontaktperson gällande försäkring, har en
medlem frågor gällande försäkringar hänvisa till Jerker.
Mall för stav och skidlängder nu publicerade på hemsidan.
Plåten till tröskeln i bingokiosken behöver ordnas. Jeker och Pär har ansvar och gör det
när det blir vår.
Pär har meddelat Olof antal timmar som ska faktureras för hönsplockningen.
Ulrika ska träffa vår kontaktperson på SISU imorgon 2/12. Ulrika får med sig en lista
med böcker om träning och ledaskap som styrelser tycker ska finnas uppe i ledarrummet
på Ottarsborg för utlåning och inspiration, Ulrika kollar om vi kan ekonomiskt bidrag
för dessa böcker av SISU. Ulrika kollar även om SISU kan hjälpa till att boka en
föreläsare till den planerade endagars cykelutbildningen.
BAUIS skidskola är nu beställd.
Gällande Trimtex nummerlappar så fattas fortfarande en sedan Ottarsloppet i Maj.
Styrelsen beslutar att vi beställer en ny. Pelle får ansvar för detta.
Rapporter:
Sista helgen i Oktober hade vi träningardagar för alla aktiva uppe vid Ottarborg.
Lördagen bjöd på långpass löpning på ottarsloppsbanan. På eftermiddagen körde alla
intervaller och lekar tillsammans på ottarsborg.
På söndagen blev det rullskidor. En mycket lyckad träningshelg.

Vi har hunnit med två läger i Orsa Grönklitt. Vårat eget den 8-10 november med 12
ungdomar som deltog och 3 ledare. Sen ordnade Upplands skidförbund ett läger för
ungdomar födda 2007 och äldre den 22-24 november. På det lägret hade Rex 5
ungdomar och 1 ledare med.
Den 21 oktober hade vi KM i terränglöpning med ett stort antal deltagare. Alltid lika
roligt.
Per Eklund har under hösten varit på ett ordnat studiebesök i Bålsta för att titta på deras
konstsnöanläggning. Detta följt av en mässa i Stockholm med flera företag
representerade som säljer snökanoner av olika slag. Hela dagen ordnades av Svenska
skidförbundet. Styrelsen beslutar att Pär, Per och Marcus ska försöka få till att åka till
Gimo för ett se hur de praktiskt har löst sin konstsnöanläggning för inspiration och
idéer.

Ekonomi:
Olof går igenom budgeten från 2019 och förslag på ny budget för 2020. Styrelsen
beslutar att istället för 15.000 kr begära 25.000 kr från huvudkassan och öronmärka
pengarna till en ny stakmaskin till gymmet samt till att fortsätta undersöka möjligheten
till konstsnö. Styrelsen kom också överens om att höja summan för ledarvård från 5000
kr till 15.000 kr för att kunna köpa tunna ledarvästar till samtliga ledare.
Styrelsen enades om att sälja New Body igen efter nyår, i januari 2020.
Sponsring:
Sponsorprogrammet klart. Nytt för detta år är en möjlighet att sponsra med 3000 kr
samt erbjudande om tillägg att sponsra våra cykeltröjor så att vi har möjlighet att låta
medlemmarna köpa dessa billigt. Pär delar ut sponsorprogrammet till alla i styrelsen
med bifogade blanketter som ska fyllas i om man hittar en ny sponsor. Pär, Pelle och
Marcus är tillsammans ansvariga för sponsringen.
Träningar, läger och tävlingar:
Under hösten har vi haft träningar måndagar och torsdagar på Ottarsborg. På onsdagar
har vi haft intervallträning och stavar i Björklinge samt flertalet lördagar har vi haft
rullskidsträning i Björklinge. På måndagar och torsdagar har vi haft ett stort antal barn
och ungdomar som deltagit och även vuxna vilket är mycket glädjande. Vi fortsätter
med att dela in deltagarna i 3 grupper efter ålder och förmåga något som vi ser är en
framgång för trivsel och rörelseglädjen.

Träningarna på onsdagar i Björklinge har haft ca 8-10 deltagare och rullskidsträningarna
har legat något längre. Tanken är att fortsätta med rullskidsträningarna i vår när gruset
är uppsopat.

Nästa läger som är på gång är snölägret i Bruksvallarna den 11-15 december med ca 60
anmälda.
Konstsnö:
Se under rapporter.
Skidtävlingar:
Vi har i år två planerade skidtävlingar. Rexaracet, fristil den 27/12 och DM Sprint
klassisk stil den 28/12. Styrelsen är överens om att vi avvaktar och ser hur snöläget ser
ut innan vi ordnar planeringsmöte inför tävlingarna. Vid snöbrist ställs Rexaracet in och
DM sprinten flyttas eventuellt till Häverödal OM dom tar över arrangemanget. Vill
Häverödal inte ta över arrangemanget ställs även den tävlingen in vid brist på snö.
Ottarsloppet
Startavgifterna höjda litegrann, olika beroende på vilken klass det gäller.
Vi letar en speaker, eventuellt Robin Bryntesson men då behövs kanske en till.
Vi försöker få till en annons i Vasalöparens februari nummer.
Ulrika kollar upp om fler medaljer och plaketter behöver köpas in och vilka alternativ
som finns gällande detta.
Skidsektionen 2020:
Hela styrelsen sitter kvar år 2020.
Övriga frågor:
From 1/1 2020 har svenska Skidförbundet beslutat att samtliga klubbar ska ombesörja
så att samtliga ledare visar upp utdrag från belastningsregistret. Christina tillsammans
med Pär ansvarar för att detta blir gjort och för att det dokumenteras. Detta ska göras
om varje år.
Diskussion på vilket sätt vi bör informera om att vårdnadshavare till aktiva barn och
ungdomar ska godkänna att bilder på deras barn publiceras på tex. Vår facebooks sida.
Vi kom överens om skriva information om detta i våra uppdaterade riktlinjer som snart

finns att läsa på hemsidan. Där ska framgå att den som inte vill att deras barn/ungdom
ska vara med på bilder på tex facebook behöver säga till om detta till någon ledare.
Marcus har pratat med Melins och de har kommit med ett erbjudande att medlemmar i
IK Rex får 10 % rabatt på cyklar och 15 % rabatt på cykelreservdelar. Styrelsen anser
att rabatten bör gälla hela Melins sortiment men åtminstone även skidutrustning. Marcus
får ansvar att prata med Melins om detta och återkomma.
Melins vill också bli vår återförsäljare av Swixkläder med Klubbtryck. Det innebär
ingen skillnad i pris för oss mot som vi har det nu. Pär kollar av saken med Ebba som är
vår klädansvariga. Vi bjuder in Ebba till nästa styrelsemöte för dialog om kläder.
Behov av att köpa ett nytt tält att ta med på tävlingar finns, detta för att tex stå och valla
under. Marcus kollar vad som finns att köpa på marknaden. Det får inte vara för tungt.
Lista över arbetsuppgifter:
Pär: Plåten till bingokiosken, kolla med Gimo om vi kan komma och kolla på deras
konstsnöanläggning,
Marcus: Kolla upp inköp av tält, Kolla med Melins angående rabatt på skidutrustning,
Ulrika: Dialog med SISU angående inköp av böcker och föreläsare till cykelutbildning,
kolla upp inköp av medaljer/plaketter till ottarsloppet
Christina: Kontrollera utdrag från belastningsregistret på samtliga ledare.
Övriga: Inga utdelade uppgifter.
Nästa möte: 12/1 kl 19.00 i Bolmyra.

