
Styrelsemöte Arnö IF, 18 augusti 2022 kl 18 
Plats: Hjortronvägen 114,  

Närvarande: Bengt Eriksson, Ulf Karlsson, Roobin Eriksson, Håkan Alderud, Per-Olof 
Gottvald, Jenny Thorell 

1. Mötets öppnande  
Bengt hälsar välkomna och förklarar mötet öppet. 

2. Val av ordförande och sekreterare 
Bengt är ordförande och Jenny är sekreterare 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

4. Kläder 
Träningströja med Arnö IF:s logotype. Fått förslag från Intersport a’ 379 kr per st. Vi 
tittar på flera olika alternativ för kläder i stan innan vi bestämmer oss. Frågan tas upp 
nästa gång igen.      

5. Tipspromenader  
Vi kör tipspromenader alla söndagar i oktober, kl 10-11:30. 2/10 (Bengt), 9/10 
(Håkan), 16/10 (Per-Olof), 23/10 (Jenny och Roobin) och 30/10 (Uffe). 20 frågor totalt 
(10 vuxenfrågor, 10 barnfrågor).  
 
Marknadsföring: FB, mejl, lapp i kurvan och innan infarten till Ica.  

Pris, som tidigare: 10 kr per deltagare, 20 kr för familj 

6. Spåret och utegymmet – arbetsdag  

Lördag 24/9 kl 10. 

Plan för vad vi ska göra: Dela upp spåret i ca 10 delar fördela folk på det. Röja gräs 
och buskar på sidorna. Bryta bort stenar och rötter.  

Jenny skickar info till medlemmar 24 augusti och måndag samma vecka. Grilla korv 
efteråt kl 14. Per-Olof gör inköp av mat. Bengt och Ulf ser över redskapen innan 
arbetsdagen.     

7. Hemsidan 
Roobin ser över inlogg och upplägg för fortsatt webb.    

8. Löpträning i grupper 



Ganska svalt intresse för löpgrupper under sommaren.  
Högtider som midsommar verkar locka folk att delta i gemensam löpträning, bra att 
fortsätta med det. I höst fortsätter vi med löpgrupper på onsdagar, i samarbete med 
Medley, kl 18:30, samling vid Kompassens förskola.  

9. Ekonomi 
Fortsatt god ekonomi. Utskicket till medlemmar gav inga fler betalningar av 
medlemsavgifterna. Vi sätter upp bestående lapp om föreningen och betalning, vid 
infoplatser vid Skarpa kurvan, vid spårets start och på ytterligare två platser.   

  

10. Övriga frågor  
Sylvesterloppet på nyårsafton kör vi i år igen – vi behöver beställa fler medaljer och 
priser.   

Gymmet ser bra ut. Några reparationer har styrelsemedlemmar gjort under 
sommaren.  

11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte: Torsdagen den 6 oktober kl 18.  

12. Mötet avslutas 


