Styrelsemöte Arnö IF, 24 januari 2018
Mötet ägde rum hemma hos Bengt Eriksson, Hjortronvägen 114, från kl 18.30
Närvarande ledamöter var Bengt Eriksson, Björn Åslund, Håkan Alderud och PerOlof Gottvall. Besök av en medlem under delar av mötet.
1/ Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.
2/ Till mötesordförande och protokolljusterare valdes Bengt Eriksson. Till
mötessekreterare valdes Björn Åslund.
3/ Protokoll från förra styrelsemötet 8 december 2017 lades till handlingarna.
4/ Årsmöte förberedelser.
Årsmötet är på Långsättersskolan 7 mars kl 19. Styrelsen samlas kl 1830.
Bengt bokar lokalen.
Per Olof har tagit fram förslag till årsbokslut och förslag till budget för nästa
verksamhetsår.
Björn får i uppdrag att göra en verksamhetsberättelse.
Styrelsen diskutera verksamhetsplan, med utgång från förra årets
verksamhetsplan. Vi ska utveckla utegymmet med fler redskap, vi planerar att
ordna ett trailspår för skogslöpning i Janstorpsskogen. Björn tar kontakt med Åsa
Dahlrot/Frisk&Stark för att höra hur de ser på samarbetet med Arnö IF, vilket kan
ha betydelser för verksamhetsplanen. Björn sammanställer förslag till
verksamhetsplan.
Kallelse ska gå ut tre veckor innan mötet, Björn ordnar en kallelse med förslag till
dagordning och skickar ut.
Förslag till styrelse nästa år.
Ordförande ska väljas på ett år. Bengt Eriksson kan tänka sig omval.
Posten sekreterare ska väljas för en tid av två år, Björn kan tänka sig omval.
Post som ledamot på två år ska väljas, Håkan kan tänka sig omval.
En suppleant ska väljas. Bengt kollar med Mattias Lidström, om man kan tänka sig
omval.
Handlingar till revisorn Sven-Erik Axelsson lämnades.
5/ Spåren
Styrelsen kunde konstatera att vi haft fem dagar (12-16 jan) med fantastiska
skidspår, bland annat tack vare skoterspårning av Patrik Andersson. Det har varit

en slinga på 8 km söder som Janstorpsskogen och en slinga på 2,6 km norr om
skogen.
Spårningen har haft endast en spår, men det har fungerat utmärkt, och många
skidåkare har synts.
Styrelsen beslut ersätta Patrik med 2000 kr för den gjorda spårningen.
Styrelsen fick besök av medlemmen Emil Haglind, som vill medverka till att det
ordnas ett spår i Janstorpsskogen för traillöpning. Styrelsen var mycket positiv till
hans förslag. Håkan i styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med Emil titta på hur
ett sånt spår kan dras i skogen. Björn tar kontakt med kommunen för att höra hur
ett sådant spår kan märkas upp på träd, eller på annat sätt.
6/ Ekonomi. Per-Olof kassör rapporterar 139.091 kr i kassan. Föreningen har blivit
beviljat ett föreningsbidrag av kommunen på 7000 kr, för 2018 och samma summa
för 2019.
7/ Planering tipspromenader
Beslut datum: I april 8, 15, 22 och 29 april.
Preliminär bemanning 8 - Bengt, 15 - Björn, 22- Per-Olof och 29 Håkan.
8/ Övriga frågor
Björn lyfte frågan om klimatkompensation, för att kompensera de utsläpp som
alstras av föreningens verksamhet och aktiviteter. Han motiverar detta bland annat
med att vi måste motverka den globala uppvärmning, som gör att vi har så kort
skidsäsong. Styrelsen beslutade att Björn ska efterforska hur detta konkret ska gå
till, och att han får rapportera på kommande möte.
Torpvandring. Håkan informerade att han haft kontakt med en Mats Hedblom skulle
kunna ordna en torpvandring på Arnö. Håkan kollar om och när det kan
genomföras.
10/ Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande möte för den nya styrelsen, direkt
efter årsmötet den 7 mars.
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