Styrelsemöte Arnö IF, 13 maj 2020
Mötet ägde rum vid utegymmet i Janstorpsskogen, vi samlades kl 18.
Närvarande ledamöter var Bengt Eriksson, Björn Åslund, Håkan Alderud, 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/ Genomgång av förra protokollet. Lades till handlingarna.
4/ Tipspromenader. Planerades vid förra mötet, men ställdes in p g a coronasmittan.
5/ Motionsspåren.
Det finns två högar grus vid Gyllennacka, som kan användas för att bättra på
spåren.
Beslut att hyra mindre lastare/traktor som troligen går att använda för att köra ut
grus. Per-Olof kollar vad hyran är.
Eventuellt kan det behövas mer grus på tillfartsspåret. Bengt kollar med Merox om
de kan leverera ett lass.
Beslut om att gruset ska köras ut sista helgen i juni, vilket är 27-28 juni.
Björn rapporterar att medlemmen Elin Håkansson håller på att ta fram nya plastade
spårkartor att sätta upp de två starttavlorna vid spåren.
Björn planerar att göra nya spårmarkeringar i gul, rött och blått att sätta upp på de
två spårtavlorna.
6/ Utegymmet.
Är i stora drag i bra skick, även om det ibland utsätts för skadegörelse. Dock inga
stora skador för närvarande.
7/ Ekonomi.
Endast små transaktioner, rapporterar Per-Olof.
8/ Antidoping-arbete
Föreningen måste lämna en antidoping-plan till kommun, för att vi ska få det årliga
verksamhetsbidraget.
Antidoping-arbetet ska göras av styrelsen enligt en tidigare utskickad antidopingplan (mailades den 4 mars). Styrelsen ska också vaccinera sig enligt
Riksidrottsförbundets instruktioner; rf.se/vaccinera.

9/ Naturpass/ orientering
I år har Nyköpings OK ordnat ett naturpass med 30 kontroller i Janstorpsskogen.
Kartor går att köpa för 100 kr hos ordförande Bengt Eriksson, samt hos Team
Sportia, ICA Maxi och ICA Oppeby.
10/ Nästa styrelsemöte blir 12 augusti hemma hos Bengt.
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