Styrelsemöte Arnö IF, 8 maj 2019
Mötet ägde rum hemma hos Bengt Eriksson, Hjortronvägen 114, från kl 18.00
Närvarande ledamöter var Bengt Eriksson, Björn Åslund, Ulf Karlsson, Per-Olof
Gottvall och Håkan Alderud.
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/ Tipspromenaderna i april har gått bra, i synnerhet de första gångerna kom
mycket folk, mot slutet av månaden färre deltagare.
Överskottet efter utgifter för priser, fika, tryck av 1000 blad, är 908 kr rapporterar
kassören Per-Olof Gottvall.
5/ Spåret
Utegymmet är i bra skick efter att Uffe och Bengt jobbat där.
Beslut att sätta upp grova rep för träning. Bengt åtog sig att skaffa rep, och Peo vet
hur repen ska sättas upp.
Diskussion om ev vikter.
Styrelsen fann att vi bör ha en arbetsdag på spåret, troligen då efter sommaren.
Björn får i uppdrag att maila till medlemmarna för få fram personer som är villiga att
medverka vid arbetsdag. Beslut om exakt dag tar vi senare.
Diskussioner om att ev märka upp 10 km spåret med spårmarkeringar i grön färg.
6/ Motionsorientering
Nyköpings OK har tagit fram ett naturpass som innebär orienteringskontroller dels i
skogen söder om Arnö industriområde (Flättnaskogen), dels vid Hagalund. Detta
pågår 15 maj till och med 31 september, rapporterar Håkan.
Beslut att Håkan och Bengt säljer kartor.
Björn uppdaterar hemsidan om detta, och skickar ut mail till medlemmarna.
7/ I kassan finns 149 129 kr rapporterar kassör Peo.
8/ Övriga frågor
Vi har fått nya medlemmar, och f n är det 213 medlemmar, rapporterar Peo.
Arnö IF har fortfarande medlemsrabatt hos OKQ8 vid bussterminalen, 30 procent
på släpkärra och biltvätt. Björn kollar upp detta med mackens ägare, och
uppdaterar sedan hemsidan och informerar medlemmarna via mailen.

Föreningen har fått besked från skatteverket om att vi är befriade från
uppgiftskyldighet för skatt, vilket gäller till och med 2022.
Diskussion om klimatkompensation. Beslut om att göra det genom trädplantering
hos Vi-skogen, till en summa av 300 kr.
9/ Nästa möte den 14 augusti.
10/ Mötet avslutades.
Nyköping 12 maj 2019.
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