
Styrelsemöte Arnö IF, 5 februari 2020 
Mötet ägde rum hemma hos Bengt Eriksson, Hjortronvägen 114, från kl 1830. 
Närvarande ledamöter var Bengt Eriksson, Björn Åslund, Håkan Alderud och 
Per-Olof Gottvall. 

1/ Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes. 
 
2/ Till mötesordförande och protokolljusterare valdes Bengt Eriksson.  Till 
mötessekreterare valdes Björn Åslund. 

3/ Protokoll från förra styrelsemötet lades till handlingarna. 

4/ Spåren. Diskussioner om olika möjliga ställen där förbättringar kan göras. 
• Det kan behöva dikas ut intill spåret i slutet av nedförsbacken en bit innan skylten 

1 km. Vi kollar upp det i vår. 
• Det behöver mer grus på spåret över åker, cirka två skopor med grus går åt. 
• Det finns ett surhål efter Lingonbacken som kan behövas grus och markduk. 
• Några stockar som blivit över efter en bro förnyats, kan flyttas till gymmet. 
• Bengt planerar att köra ut grus vid lämpligt väder. 
• Håkan planerar att göra en spårkarta över cykelbanor/vägar för rullskidåkning. 

5/ Ekonomi. 
Per-Olof rapporterar att kommunalt verksamhetsbidrag för två år, 2020 och 2021, 
utbetalats, sammanlagt 14000 kr. 
I kassan finns för närvarande 137 521 kr. 

6/ Årsmöte 
Genomgång handlingar inför årsmöte den 3 mars kl 1830 hos Bengt på 
Hjortronvägen 114. 
Resultatrapporten för 2010 visar att resultatet blev minus 7728 jämfört med budget, 
vilket beror på främst att vi lagt mer än budgeterat (18744 kr) på underhåll av 
spåren. 
Föreslagna budgetförslag, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse godkändes 
av styrelsen. 
Björn får i uppdrag att skicka ut en kallelse/dagordning till årsmötet. 
Genomgång av förslag till ny styrelse. Bengt kan tänka sig omval till ordförande, 
Håkan kan tänka sig omval ledamot, Björn kan tänka sig omval till sekreterare dock 
under förutsättning att han ej behöver arrangera tipspromenader. 

Även beslut att Björn gör ett separat medlemsutskick, där berättar om planerna för 
2020, att vi behöver medverkande till tipspromenader, att styrelsearbete, arbete på 
spår, samt uppmaning att betala medlemsavgift. 

7/ Övriga frågor 
Föreningen måste vaccineras mot doping, ett villkor för att vi ska få kommunalt 
föreningsbidrag. Detta måste göras under 2020. 



11/ Mötet avslutades. 

Justerad 6 februari 2020./ Nyköping 

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

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


