Styrelsemöte Arnö IF, 10 december 2019
Mötet ägde rum hemma hos Bengt Eriksson, Hjortronvägen 114, från kl 19
Närvarande ledamöter var Bengt Eriksson, Björn Åslund, Ulf Karlsson 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/ Skidspår planering.
Patrik Andersson är kontaktad och han gör gärna spår med skoter.
Bengt har checkat med Dag på Flättna att det är möjligt att köra på åkrarna. Inga restriktioner.
Skylten vid startpunkten är uppsatt. Björn sätter upp lappar om spår.
Även hemsidan ska uppdateras som skidspår.
5/ Höstens tipspromenader.
Endast två av fyra planerade tipspromenader kunde genomföras, två ställdes in pga dåligt väder.
Överskottet av de två tipspromenaderna blev 150 kr.
6/ Ekonomin. I kassan finns 131 171 kr, rapporterar Per-Olof.
Grusningen och upprustning av spåren tidigare i höst orsakade en del utgifter. Fyra lass grus
kostade 8199 kr och tre kraftiga plaströr för att ersätta utslitna broar kostade 6750 kr.
7/ Summering arbetsdag.
Det är en del platser kvar på spåren som behöver mer grus.
Tillfartsspåret fram till Lingonbacken behöver grus, då markduken syns.
Sträckan över åkern är bara grusad knappt halvvägs.
Om vädret tillåter det kanske vi kör ut grus under vintern, annars får vi vänta tills våren, tills marken
torkat upp ordentlig.
8/ Årsmöte
Beslut om att årsmötet äger rum tisdagen 3 mars 2020, hemma hos Bengt på Hjortronvägen.
Per-Olof förbereder revision och budgetförslag till nästa möte. Björn tar fram förslag till
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2020 till nästa möte.
9/ Elin Hultman vid kommunen har hört sig för hos Bengt om vi behöver hjälp med arbeten kring
spåret, eventuell röjning i Janstorpsskogen.
Grästrimmern har varit på service, rapporterar Björn.
10/ Nästa möte blir onsdagen den 5 februari.
11/ Mötet avslutades.
Nyköping 15 december 2019.
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