
Protokoll styrelsemöte Arnö IF 16 februari 2023 

1. Mötet öppnas 

Bengt öppnar mötet 

2. Ordförande och sekreterare för mötet 

Ordförande: Bengt, sekreterare: Jenny 

3. Föregående protokoll 

Protokollet inför nyårsloppet – utfört och klart. Protokollet läggs till handlingarna.  

4. Summering av nyårsloppet 

62 personer deltog i loppet, som över lag gick bra. Positiv respons. Ett lyckat lopp. Intäkter: 

3205 kronor, 1700 kronor till Barncancerfonden. Funktionärsbortfall på grund av sjukdom. 

Lärdom till nästa nyårslopp:  

hade behövt vara två funktionärer till  

vi går igenom vilka priser vi har innan loppet 

5. Årsrapport till friidrottsförbundet 

Vi fyller i årsrapporten till friidrottsförbundet i idrottonline.se under mötet 

6. Årsmöte 

Tid: Den 14 maj 2023, kl 12:00, 

Plats: Samling vid skarpa kurvan för tipspromenad först. Sedan Skolskogens samlingsplats-

grillplatsen. Korvgrillning vid målgång.    

Håkan gör frågor till den tipspromenaden.  

Jenny ordnar till årsmötet verksamhetsberättelse 2022 och verksamhetsplan 2023 

7. Ekonomi 

Genomgång av bokslutet. Kassör har lämnat bokslut till revisorn. 

Genomgång budgetförslag 2023.  

 

8. Spåret och utegymmet 

Vi behöver en grundlig genomgång för hur vi ska rusta spåret för vilka kostnader, sett över 

en längre period. Genomgång på nästa möte. Presentera det på årsmötet. 

9. Eventuellt löppass 

Roobin tar fram förslag på löppass under året, frågan behandlas på nästa möte.   

10. Medlemsrekrytering 

Påminna om medlemsavgiften vid utskick till medlemmar i mars. Sätta upp lappar vid 

anslagstavlorna längs spåret.    

11. Tipspromenader 

Tipspromenader söndagar i april April: 2/4 (Bengt), 9/4 (Uffe), 16/4 (Roobin och Jenny), 23/4 

(Per-Olof). Ingen tipspromenad den 30/4 pga att det är Valborg.   

12. Övriga frågor 

Löprundor 

Finns det möjlighet att låna/hyra bastuflotten vid Bastuhällsvägen i samband med löprundor? 

Roobin undersöker kontaktvägar.  

Försäljning tipspromenader 

Det har kommit frågor från skolklass om de får sälja fika eller andra saker i samband med 

våra tipspromenader på söndagar. Arnö IF:s förhållningssätt till det: skolklasser på Arnö får 



sälja vid ett bord bredvid vårt och ta hand om sin egen marknadsföring och 

placering/uppställning av varor.  

Marknadsföring tröjor 

Nyhet på webben 

Sälja vid årsmötet.  

I samband med mejlutskick nämna att tröjorna finns till försäljning på årsmötet.  

Infobrev i mitten av mars 

Jenny gör utskick av infobrev i mitten av mars, innehåll: 

• Årsmötet 

• Tipspromenader 

• Medlemsavgift 

• Tröjor finns – länk till webben och försäljning på årsmötet 

• Tack – nyårsloppet 

13. Nästa möte 

Nästa möte: torsdag den 13 april kl 18, på Hjortronvägen 114 

 

 

  

 

  

 

 


