Styrelsemöte Arnö IF, 4 februari 2021
Digitalt möte på Google Meet; med Björn Åslund, Bengt Eriksson, Håkan
Alderud, Ulf Karlsson (med på telefon) och Per-Olof Gottvall (utan ljud). Vid
mötet deltar även Roobin Ericsson som adjungerad.
1/ Mötets öppnade av Bengt.
2/ Till ordförande valdes Bengt E och Björn Å som mötessekreterare.
3/ Föregående protokoll. Lades till handlingarna.
4/ Utegymmet. Bengt rapporterar att han gjort några förstärkningar på
redskapen. Kommunen har lovat att ta en flistugg till gymmet, som ska flisa
upp skogsrester, vilket vi kan ha som underlag vid gymmet.
Spåret. Björn o Bengt har gjort en del återställning efter körskador på
raksträckan innan gymmet.
Bengt har haft kontakt med Anders Jönsson vid kommunen, som lovar att
fortsätta med återställning av körskador när det torkar upp i skogen.
Vi bör besiktiga spåren tillsammans med kommunen, så att alla skador
åtgärdas.
Mycket snö, men skidspår 8 km och 3 km för närvarande inte i topp, men
ändå åkbara. Patrik spårar nytt om några dagar.
Bengt rapporterar att kommunen ska avverka vid Snäckviken under vintern.
Fordon kommer att korsa skidspåret.
5 / Årsmötet.
Årsmötet brukar hållas i början av mars inomhus, men pga pandemin beslutar
styrelsen att skjuta det fram till maj. Planen är att hålla det utomhus vid
Gruvstugan. Björn ska maila ut ut till medlemmarna om att vi skjuter mötet.
Uppdragsperiod går ut för Ulf Karlsson (ledamot), Per-Olof Gottvall (kassör)
och Bengt Eriksson (ordförande). Samtliga tre kan tänka sig omval.
Per-Olof har tagit fram förslag till bokslut/resultat och budget för 2021.
Revisorn vill ha verksamhetsberättelse. Björn tar fram det.
Björn tar även fram en verksamhetsplan 2021.

Ulf föreslår att vi ska öka budget för underhåll av spåret, då det vid
återställningen av spåret kan bli enklare att jobba med spåret. Vi skulle kunna
få hjälp med transport av grus.
6/ Ekonomin. I kassan finns 156 143 kr.
7/ Övrigt
Per-Olof rapportera fem nya medlemmar.
Håkan har fått mail från Idrottenonline om att vi har 12 nya medlemmar som
ska godkännas. Vi får dock inget besked om vilka dessa nya medlemmar är.
Björn kollar upp med Idrottenonline.
Björn rapporterar att han ändrat på hemsidan under ”Medlemsansökan”, för
att underlätta för blivande medlemmar att anmäla sig.
Roobin föreslår att ArnöIF bör ha en hemsida. Björn tittar på detta
tillsammans med Roobin. Den ska länkas från hemsidan,
Patrik ska ha ersättning för spårningen. Hur stor summa tas på nästa
styrelsemöte.
8/ Nästa möte blir 11 mars kl 1600 på grillplatsen i Janstorpsskogen.
9 / Mötet avslutas.
Justerat via e-post, den 6 feb 2021
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Justeras av Bengt Eriksson

