Styrelsemöte Arnö IF, 10 sept 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 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 lades till handlingarna.
4/ Spåret, utegymmet
Utegymmet behöver fixas, tyngdlyftningsutrustningen är sliten. Bengt åtar sig att
ordna nya tyngder i trä.
Spåret bedöms vara i stora drag gott skick.
Björn ska rensa ogräs där spåret går över åkern. Breddning och grusning vid
Gruvstugan återupptas i höst av Björn.
Emil Hagstrand har gjort ett skogsspår med rödvita snitslar. Vi vill att han byter
dessa snitslar mot sådana som är nedbrytbara. Vi disk ev om han kan ordna
skogspåret som ett GPS-spår, som kan laddas ned. Håkan kollar upp detta.
Håkan erbjuder sig att göra ett spår i Janstorpsskogen på ett par kilometer med
reflexer för nattlöpning.
5/ Tipspromenader i oktober
Beslut om ansvariga för tipspromenaderna; 7 okt Ulf/Bengt, 14 okt Håkan, 21 okt
Peo, och 28 okt Ulf/Bengt.
Marknadsföring: Hemsidan och medlemsutskick Björn ansvarar. 10 st A3 trycksaker
som Björn beställer o Peo sätter upp på Arnö. Bengt ordnar skylten som sätt upp
vid vägen intill startpunkten några dagar innan.
Intäkterna från 7 okt ska gå till Världens barn. Inga priser den söndagen.
Bengt ordnar priser till de andra söndagarna, kaffepaket till vuxna, ficklampor till
barnen.
6/ Orientering under sommaren. 15-20 kartor har sålts.

7/ Torpvandring. Uppskattat arrangemang med Mats Hedblom som ciceron. Cirka
15 deltagare. Ev kan det bli fler torpvandringar, Håkan kollar.
8/ Hemsidan. Ska flyttas till friidrottsförbundet på Idrotten online. Håkan kollar om
det går att flytta hemsidan utan att innehållet förändras.
9/ Övriga frågor
I kassan finns 140.381 kr rapporterar kassör Per-Olof.
Vi har fått en förfrågan om ev starta fotboll/innebandy. Vi har dock ingen ledare som
kan ta sig an denna uppgift.
Styrelsen fann dock att föreningen gärna hjälper till och stöttar aktiviteter och
träningsgrupper på Arnö för ungdom och barn. Det ska finnas lediga tider på
Långsätterskolan som vi skull kunna nyttja. I utskick till medlemmar berättar vi om
denna möjlighet. Björn ordnar utskick.
10/ Nästa styrelsemöte blir styrelsemöte den 12 nov kl 1830
11/ Mötet avslutades.
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