Styrelsemöte Arnö IF, 22 mars 2018
Mötet ägde rum hemma hos Bengt Eriksson, Hjortronvägen 114, från kl 18.30
Närvarande ledamöter var Bengt Eriksson, Björn Åslund, Ulf Karlsson, Håkan
Alderud (en kort stund i början) och Per-Olof Gottvall.
1/ Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.
2/ Till mötesordförande och protokolljusterare valdes Bengt Eriksson. Till
mötessekreterare valdes Björn Åslund.
3/ Protokoll från förra styrelsemötet handlingarna.
4/ Spåret, utegymmet
Skidsäsongen har varit ovanligt lång. Början av vintern var lite tveksam, men in i
februari var det definitivt snö tillräckligt för att Patrik A kunder köra upp fina skidspår
på åkrarna. Åkbara spår fanns fram till 21 mars.
Utegymmet. Bengt ska försöka fixa situpsbräder. Vikterna har gått sönder och ska
lagas. Ulf Bengt och Per-Olof tänker ta tag i detta.
Diskussion om grusning på delar av spåret. Vi ska höra med Dag på Flättna om
han kan hjälpa till att köra ut grus. Bengt kollar med Dag.
5/ Tipspromenader och aktivitetsdag
Beslut om ansvariga för tipspromenaderna, 8 april Per-Olof, 15 april Björn, 22 april
Bengt och 29 april Håkan.
Aktivitetsdag 29 april.
Tipspromenaden kommer att avslutas annorlunda, det blir vid Gruvstugan. Där
kommer vi att ordna aktiviteter för barn och familjer, kl 10.30-13.00
Barnen får testa löpning på tid i en kortare bana runt ängen. Start kl 12 i två
grupper. En grupp för barn till och med fem år. En grupp för dem som fyllt sex och
äldre.
Vi kommer att tävlingar och lekar anpassade för barn.
Åsa Dahlrot, Frisk&Stark, är kontaktat för att erbjuda aktiviteter
Det blir korv och fika. Inga avgifter.
Styrelsemöte den 25 april kl 1830 för beslut om det praktiska.
6/ Diskussion om eventuell torpvandring på Arnö, preliminär 2 juni. Håkan kollar
med Mats Hedblom som kan leda torpvandring.
7/ Håkan kommer att ordna orienteringskontroller i Janstorpsskogen.

8/ Hemsidan ska flyttas från Basebollförbundet till Friidrottsförbundet. Sidan ska
troligen också förenklas en del. Håkan har haft kontakt med Riksidrottsförbundet
om detta.
9/ Övriga frågor
Diskussion kring hur nya medlemmar ska fångas upp. Vi bör ha ett
anmälningsformulär på hemsidan, där alla uppgifter inkl mailadress matas in. Efter
anmälan får medlem inbetalningskort. Förmodligen får sådana ändringar göras när
vi senare flyttar och uppdaterar hemsidan, se punkt 8.
Tillsvidare ser vi till att ha en anmälningsblankett på papper. Per-Olof ordnar en
sådan.
I kassan finns 140.198 kr rapporterar kassör Per-Olof.
10/ Nästa styrelsemöte blir styrelsemöte den 25 april kl 1830
11/ Mötet avslutades.

Nyköping 25 mars 2018

…………………………………………
Vid protokollet Björn Åslund

…………………………………………
Justeras av Bengt Eriksson

