Styrelsemöte Arnö IF, 9 september 2021
Plats; vid grillplatsen i Janstorpsskogen; med Björn Åslund, Bengt Eriksson,
Ulf Karlsson, Håkan Alderud, Per-Olof Gottvall och Roobin Ericsson..
1/ Mötets öppnade av Bengt.
2/ Till ordförande valdes Bengt E och Björn Å som mötessekreterare.
3/ Föregående protokoll. Lades till handlingarna.
4/ Tipspromenader i oktober.
Bengt 3/10, Per-Olof 10/10, Ulf 17/10, Björn/Roobin 24/10, 31/10 Håkan
Marknadsföring: Lappar på anslagstavlorna Björn, hemsidan Björn, tavla i
kurvan Bengt. Per-Olof sätter upp lapp på ICA. Även marknadsföring till
medlemmar via mail, där vi också ska efterfråga nya funktionärer.
Inget fika som tidigare pga liten efterfrågan, men vattendunk.
Avgift 10 kr enskild, 20 kr familj. Betalning via Swisch/privat som sedan
överförs till kassören.
Bengt ordnar priser.
5/ Spåren och utegym.
Avverkning i Janstorpsskogen gör framkomligheten begränsad på 5 kmspåret.
Det återstår en del skador på spåren från tidigare avverkningar. Kommunen
har lovat att reparera en sönderkörd bro. I övrigt finns tre ställen som
föreningen ska lägga på grus efter körskador. Dag på Flättna har lovat att
köra ut grus till dessa platser, en transport som kommunen ska bekosta.
I övrigt ska Dag transportera grus cirka 2 ton, så att vi kan grusa spåret över
åkern.
Om det är möjligt att vi även få ett par ton grus till spårens början vid skarpa
kurvan, för att grusa fram till Lingonbacken.
Enl Bengt ska kommunen sätta upp nya spårmarkeringar längs med spåren.
Uterummet överlag i gott skick.
Per-Olof åtog sig att undersöka möjligheten att bygga en armgångsställning i
trä.
6/ Ekonomi. Per-Olof rapporterar 152 015 kr i kassan. Han rapporterar att
ansökan verksamhetsbidrag för 2022 och 2023 har skickats till kommunen.

7/Övriga frågor.
Håkan har planer på naturpass/naturstig i Janstorpsskogen till nästa vår.
8/ Nästa möte blir torsdagen 4 november.
Justerat via e-post, den 12 september 2021

…………………………………………
Vid protokollet Björn Åslund

…………………………………………
Justeras av Bengt Eriksson

