
Styrelsemöte Arnö IF, 9 mars 2022 
Plats; hemma hos Bengt på Hjortronvägen 114; med Björn Åslund, Bengt 
Eriksson, Ulf Karlsson, Per-Olof Gottvall samt 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/ Sammanfattning av Sylvesterloppet. 
Alla inblandade tyckte att loppet blev riktigt lyckat. Arrangemanget fungerade 
och fler deltagare än väntat. 52 anmälda oh 47 som sprang, varav 10-15 
barn. Vinnande bland herrar var Oskar E som sprang 5-kmspåret på 18,51 
och bland damer var Johanna E snabbast med 21,42. 
Loppet gav ett överskott på 1370 kr som gick till Barncancerfonden. 

5/ Planering av årsmöte. 
Datum blir 12 maj, kl 18. Plats vid skolskogens samlingsplats i 
Janstorpsskogen. 
Kallelse ska enligt stadgar ut tre veckor innan årsmöte, vilket innebär utskick 
senast 21 maj, vilket görs av Björn via mailen. Kallelsen ska även innehålla 
förslag på dagordning. 
Alla handlingar ska ligga på webbsidan i god tid före årsmötet. 
Björn skriver en verksamhetsberättelse för 2021. Björn skriver även förslag till 
verksamhetsplan för 2022. 
Per-Olof har redan tagit fram årsbokslut och budgetförslag 2022 som 
presenterades på styrelsemötet. 

Föreningen saknar valberedningen, varför styrelsen måste förbereda val. 
Omval föreslås för ordförande Bengt E och för ledamoten Håkan Alderud. 
Sekreterare Björn Å avstår från omval, varför det behövs förslag på nya 
kandidater till styrelsen.  

Att vi behöver nya kandidater till styrelsen kan annonseras på Facebook, 
vilket Roobin åtog sig att göra. 

6/ Tipspromenader 
Som vanligt söndagar i april. 3:e (Bengt), 10:e (Per-Olof) 17:e (Roobin och 
förslag Håkan) 24:e (Ulf). 
Marknadsföring: Per-Olof sätter upp lappar på ICA, Bengt fixar skylten vid 
skarpa kurvan, Roobin lägger upp på Facebook, Björn mailar medlemmar och  



printar ut cirka 100 lappar som delas till hushåll på Örstig, som dessutom 
informerar om Arnö IF:s övriga verksamheter. 

7/ 
Vi behöver veta vilka åtgärder kommunen tänker genomföra på spåren. 
Bengt kontaktar kommunekologen Elin för att stämma av kommunens planer. 

Björn ska återuppta arbetet med dräneringsdike. Dag på Flättna ska anlitas 
för att lägga dräneringsrör på spåret, och för att köra ut sand. 

8/ Ekonomisk rapport. På föreningens bankkonton finns cirka 148 000 kr, 
rapporterar kassör Per-Olof. 

9/ Övriga frågor. 

Idrotten Onlines hemsidor ska stängas vid slutet av året, och Arnö IF behöver 
ett nytt ställa att ha vår hemsida. Björn åtog sig att kolla upp detta, bland 
annat om Friidrottsförbundet erbjuder hemsidor. 

Roobin har ett förslag om att alla Nyköpings löparföreningar ordnar ett lopp 
när kommunens nya promenadstråk Hamnen-Brandholmen-Bryngelstorp-
Ekensberg invigs. Det kan ev bli vid invigning efter sommaren. 

10/ Nästa möte bli 19 april kl 18. 

11/ Mötet avslutades. 

Justerat via e-post, den 12 mars 2022 

…………………………………………      ………………………………………… 
Vid protokollet Björn Åslund   Justeras av Bengt Eriksson 


