Verksamhetsberättelse för Arnö IF 2021
Vid årsmötet den 25 maj 2021 valdes nya ledamöter till
styrelsen. Under året har styrelsen haft följande
sammansättning:
Bengt Eriksson, ordförande (valdes för ett år).
Per-Olof Gottvall, kassör (valdes på två år vid årsmötet)
Björn Åslund, sekreterare.
Ulf Karlsson utsågs till ledamot. (valdes på två år vid
årsmötet)
Håkan Alderud, ledamot.
Roobin Ericsson, suppleant. (valdes på två år vid årsmötet)

Föreningen har under året ägnat sig åt att främja och arrangera motionsidrott i
och runt Janstorpsskogens naturreservat på Arnö, Nyköping. Det har inneburit olika
aktiviteter:
Motionsspåren i skogen har som vanligt skötts av föreningen. Kommunens
avverkningar har lett till en del körskador, som återställts på många platser av
kommunen.
Föreningen har bättrat på motionsspåren på flera platser med hjälp av
medlemmar. Främst har det handlat om att lägga ut mer grus på avsnitt där det finns
markduk under.
Det föll en del snö under vintermånaderna 2021, och vi kunde dra upp skidsspår
på åkrarna under flera veckor i januari-februari. Det fina skidspåren ledde också till
tillströmning av nya medlemmar.
Löpartävlingen Sylvesterloppet hölls på nyårsafton i Janstorpsskogen på med
sträckorna 5 km för vuxna och 2,8 km för barn. 52 anmälda och 47 som sprang, varav
10-15 barn. Loppet gav ett överskott på 1370 kr som gick till Barncancerfonden.
Föreningens skogsgym i Janstorpsskogen är flitigt använt av besökare.
Föreningen har även fått en sida på Facebook som sköts av Roobin.
Föreningen har lämnat en antidoping-plan till kommunen.

Tipspromenader är åter efter en paus under pandemin. Dessa genomfördes under
april och oktober.
Styrelsen har under 2021 haft möten 4 februari, 18 mars, 25 maj (konstituerande
styrelsemöte), 9 september och 11 november. Årsmötet hölls 25 maj.
2021-12-31 hade föreningen 268 medlemmar fördelat på 133 män och 135
kvinnor.
Årsavgiften har under året varit 100 kr för enskild och 150 kr för familj.
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