Styrelsemöte skidsektionen IK Rex
Tid: 12 januari 2020 19.00
Plats: Bolmyra
Närvarande: Pär, Pelle, Ulrika, Martin, Olof, Marcus, Christina, Lasse, Jerker, Ebba
Frånvarande: Sofie Andersson
1 Pär hälsar alla välkomna
2 Föregående protokoll:
Plåten till tröskeln på bilbingokiosken behöver sättas dit. Det åtgärdas av Pär och Jerker
i vår.
Hönsplockningen är nu fakturerad och betald
Bauis skidskola har kommit. Finns hos Ulrika
Det fattas fortfarande en nummerlapp, Trimtex. Trimtex vill inte skicka enstaka utan
accepterar bara 100 st åt gången. Pelle kollar upp hur vi löser den frågan.
Vår DM sprint uppskjuten pga snöbrist. Inte klart än huruvida den kommer köra på
annan ort och i så fall när. Pär återkommer.
Samtliga ledare har fått info om att de behöver göra utdrag ur polisens
belastningsregister och visa för Christina eller Pär. Christina sammanställer lista över
detta som skrivs under av Pär och Christina och sparas.
Gällande eventuell konstsnösatsning på ottarsborg ska Pär, Marcus, Per och Lasse åka
till Gimo och se vad dom gjort för lösningar och få info om vilka bidrag man kan söka
och hur. Inget datum bokat än.
Marcus har ordnat ett tält som vi kan ta med på tävlingar. Det ska tryckas IK Rex,
Melins och Ottarsloppet på tältet.
3 Vad har hänt sen sist?
Träningslägret i bruksvallarna gick av stapeln 11-15 december med nästan 70 st
deltagare.

Många skidtävlingar i Uppland har blivit flyttade eller inställda pga snöbrist.
Förslag under sittande möte är att vi alltid arrangerar våran tävling Rexaracet men
beroende på väderförhållandena kan det bli löpning, MTB eller skidor som gren.
Samtliga i styrelsen är positiva till förslaget.
Vi har gjort två tävlingsresor, en till Morapinglan i mellandagarna och en till
Bollnässkidan 11-12 januari med flera barn och ungdomar som deltagare.
Vid fortsatt snöbrist åker vi till Gimo och tränar skidor på måndagar för dom som vill.
Övriga tränar barmark på ottarsborg som vanligt.
4 Ekonomi:
Dom flesta lägerfakturorna är nu betalda. En del påminnelser är utskickade.
Sista bokföringen för 2019 ska göras.
5 Träningar/tävlingar/läger
Beslut om att vid fortsatt snöbrist kollar vi vilka tävlingar som arrangeras i närliggande
län och försöker ordna tävlingsresor för att våra barn och ungdomar ska få tävla.
Träningarna rullar på som vanligt trots snöbrist med ett stort antal deltagande barn,
ungdomar och vuxna. Vi kör på med skidträningarna fram till lilla skidspelen.
MTB läger i högbo bokat till den 1-3 maj.
Beslut om att vi åker på en avslutningsresa till Falun för deltagande i lilla skidspelen 2122 mars. Pär pratar med Jonas om att boka boende.
Barnens vasalopp och KM körs så fort det finns snö.
6 Snökanon:
Lasse, Pär, Per och Marcus ska boka in en dag och tid för att göra studiebesök hos Gimo
och deras konstsnöanläggning.
Tanken är att vi ska kunna göra snö för att täcka en yta så stor att vi kan bedriva våra
träningar, inte i sådan omfattning att vi kan erbjuda konstsnöspår och sälja spårkort.
Viktigt att verksamheten med träningar och tävlingar för våra barn och ungdomar
kommer i första hand.

7 SISU/ Utbildningar
Ulrika har lagt in alla aktiviteter till SISU för 2019, det är klart.
Böckerna vi beslutade förra mötet att Ulrika skulle beställa via SISU ska fortfarande
beställas dock får vi ekonomisk hjälp med en del, inte allt.
Vår SISU konsulent vill ha ett datum för den cykelutbildning vi planerar att genomföra
på ottarsborg. Marcus tar direktkontakt med SISU konsulenten för dialog i den frågan.
Även gällande utbildare för den dagen. Vi beslutade att den utbildningsdagen är för
ledare inom klubben och övriga medlemmar om intresse finns, men inte för andra
klubbar.
8 Försäkringar
Nu har vi ett riktigt fall i klubben att prova gällande försäkringsfrågan. En ungdom
brötarmen på lägret i bruksvallarna. Olof har dialog med Jerker i frågan.
9 Ottarsloppet:
Det är nu klart med Robin Bryntessons deltagande i årets ottarslopp. Han kommer vara
speaker under dagen. Hans uppdrag kommer vara att vara ute med mikrofon och bla
göra intervjuer. Vi behöver ytterliger en speaker som håller reda på tider osv. Förslag på
namn för det meddelas Pär. Pär kollar med Robin om han kan hålla en
inspirationsföreläsning kvällen innan för medlemmar.
Vi har fått erbjudande om att ställa ut på cykelmässan i slutet av mars. Kostnad 2500 kr
+ moms. Jerker skickar ut mailet till styrelsen.
Ulrika tar fram förslag på nya plaketter och medaljer till nästa möte.
Ulrika ordnar en ny pokal.
Martin har beställt sponsor skyltar i slutet av december.
10 Cykeltröjor/Kläder
Vi kommer erbjuda medlemmarna att köpa en tävlingscykeltröja till rabatterat pris då
den är sponsrad. Denna tröja är enbart till för att användas på MTB tävlingar. Vill någon
över 20 år köpa den för att ha vid tävlingar får dom betala fullt pris. Beställning
kommer göras i januari.
Vi vill att kläderna från Swix ska få en mer mörkare nyans av grönt, mer lik färgen på
Trimtex kläderna så att det blir mer enhetligt.

Önskan är att Ebba fortsätter hantera allt kring kläder så som provning,
beställningslistor osv. Känns onödigt att ha en mellanhand via Melins.
Gällande Trimtex kollar Olof och Ebba om man kan göra som med Swix att samtliga
betalar sina kläder direkt till Trimtex.
Gällande cykelkläder i övrigt vill vi kunna beställa tröja, byxor och cykeljacka även i år.
Räcker att te upp beställningar i slutet av mars förslagsvis på skidavslutningen. Ebba
kollar om det finns någon typ av cykelhandske att beställa.
Ebba kollar vad en tunn väst kostar, för att beställa till samtliga ledare (Skid och Cykel).
11 Övriga frågor:
Ebba och Sofie håller på att göra ny bildorientering för 2020. När den betalas via svish
ska man skriva bildorientering i meddelanderutan för att kunna följa upp betalningarna.
Dom ska också numreras så vi kan se hur många vi sålt.
New Body ska säljas igen. Ulrika delar ut kataloger den 23 januari på träningen.
Den 29 januari kl 18.30 är det en inspirationsföreläsning om Tryggare Idrott på Möbeln
i Tierp. Annordnad av Upplands skidförbund i sammarbete med Rädda barnen. Det är
gratis men anmälan krävs. Vem vill gå?
Marcus och Jerker går på årsmötet Cykelförbundet
Martin går på årsmötet för friidrotten.
11 Nästa möte: 8 mars kl 19.00 i Bolmyra
Utdelade uppdrag:
Pär: Plåten bilbingokiosken, boka datum för att åka till Gimo och kolla på konstsnön,
Prata med Jonas om att boka Lilla skidspelen.
Marcus: Tryck på tältet?
Pelle: Ordna en ny Trimtex nummerlapp
Christina: Kontrollera belastningsregister på samtliga ledare
Ulrika: Ta fram förslag på plaketter ottarsloppet, ny pokal ottarsloppet. Beställa böcker.
Dela ut New bodykataloger.
Olof: Kolla i samråd med Ebba hur vi enklast fakturerar för Trimtex kläder? Direkt till
Trimtex eller via Rex?

