Verksamhetsberättelse för Arnö IF 2018
Vid årsmötet den 7 mars 2018 valdes nya ledamöter till
styrelsen. Under året har styrelsen haft följande
sammansättning:
Ordförande Bengt Eriksson (valdes på ett år)
Sekreterare Björn Åslund (valdes på två år)
Kassör Per-Olof Gottvall
Ledamot Håkan Alderud ( valdes på två år)
Ledamot Ulf Karlsson
Suppleant Camilla Sigurdh
Föreningen har under året ägnat sig åt att främja och arrangera motionsidrott i
och runt Janstorpsskogens naturreservat på Arnö, Nyköping. Det har inneburit en rad
olika aktiviteter:
Den väldigt varma sommaren har inneburit svårigheter att sköta motionsspåret,
men det har ändå fått det underhåll som behövts i form av trimning av gräs och mer
grus på några ställen. Under hösten har vi fortsatt med att bredda spåren över ängen
vid Gruvstugan. Motionspåren är i mycket gott skick, enligt styrelsens bedömning.
Det föll snö i januari 2018 och föreningen kunde erbjuda fina preparerade
skidspår under åtskilliga veckor på åkrarna runt Janstorpsskogen. Spårningen sköttes
av en privatperson som äger en snöskoter, och föreningen har givit honom ekonomisk
ersättning.
Föreningens skogsgym i Janstorpsskogen är flitigt använt av besökare. Under
slutet av säsongen fick de sit ups-brädor. Några av redskapen är slitna och behöver
förnyas.
Föreningen har kunnat erbjuda orienteringskontroller i Janstorpsskogen under
sommaren. Även en särskild bana för barn har ordnats.
Under både hösten och våren har föreningen arrangerat tipspromenader på
motionsspåren som varit välbesökta. Vi körde fyra tipspromenader i april och fyra i
oktober. Den 29 april, i samband med tipspromenaden, höll vi även en aktivitetsdag
vid Gruvstugan som blev riktigt välbesökt med många Arnöfamiljer som dök upp.
I början av juni ordnades en torpvandring, cirka 15 personer deltog.

Styrelsen har under 2018 haft möten 24 januari, 7 mars (konstituerande möte),
22 mars, 10 september och 12 november.
Antalet medlemmar vid årsskiftet 2018/2019 var 206 stycken.
Årsavgiften har under året varit 100 kr för enskild och 150 kr för familj.
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