Styrelsemöte Arnö IF, 30 jan 2019
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, utegym
Skidspår runt Janstoprskogen är uppdragna med spårsläde och skoter av Patrik
Andersson. Även spår dragna på motionsspåren i skogen. Alla är idag i mycket gott
skick och det är många skidåkare ute i spåren.
Beslut om att ersätta Patrik för bränsle och slitage av skoter med 2000 kr.
Per-Olof rapporterar att hans liggbrädor vid utegymmet är på plats.
5/ Årsmöte förberedelser
Per-Olof rapporterar att han gjort bokslut för 2018 och att det granskatas av revisor.
Björn sammanställer en verksamhetsberättelse, och skickar den till revisor SvenErik Axelsson.
Per-Olof har gjort en budget för 2019 som presenterades.
Björn fick uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för 2019. Frisk&Stark ska strykas
eftersom vi inte har något samröre med dem längre.
Beslut om årsmöte den 6 mars kl 19 i Långsättersskolans matsal. Kallelsen måste
gå ut senast tre veckor innan. Årsmöteshandlingar ska finnas på hemsidan senast
en vecka innan mötet. Björn ordnar kallelse och årsmöteshandlingar.
Valärenden. Föreningen saknar valberedning varför styrelsen får göra förslag på
nomineringar. Förslag ordförande, omval Bengt Eriksson, förslag kassör Per-Olof
Gottvall och förslag ledamot Ulf Karlsson.
6/ Per-Olof rapporterar att det i kassan för närvarande finns 148 499 kr. Föreningen
har nyligen fått 7000 kr i kommunalt bidrag för 2019.
7/ Hemsidan
Den nya hemsidan behöver uppdateras efter att Idrottenonline släckte den gamla
sidan och startade en ny hemsida för föreningen, men ingen styrelsen har kunskap
om hur den nya hemsidan ska kunna anpassas. Björn och grundläggande
kunskaper om hur den ska skötas och fick i uppdrag att försöka göra några

förändringar. Om det tar lång tid ska kan kunna få ersättning från föreningen. Detta
behöver göras.
-Ändrad presentation av föreningen på startsidan.
-Ny bild, föreslag vinterbild Bengt på skidor.
-Ändra så att nyheter i föreningen direkt presenteras på startsidan.
-Protokoll ska läggas ut.
-Mailadress till Bengt ska ändras på föreningsinfo.
-Plats för årsmöteshandlingar ska ordnas.
8/ Övriga frågor
Björn tog frågan om klimatkompensation, då bland annat drift av snöskoter ger en
del utsläpp. Han fick i uppdrag att ta fram konkret förslag, vad det skulle kosta, och
presentera för styrelsen.
9/ Nästa styrelsemöte blir efter årsmötet den 6 mars.
11/ Mötet avslutades.

Nyköping 2 februari 2019.
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