
Protokoll årsmöte 2022 för Arnö IF, torsdagen 12 
maj 2022. 
Plats: Utomhus vid skolskogen i Janstorpsskogen kl 18.30. 
 
1/ Mötet öppnades av Bengt Eriksson. 

2/ Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 9 
medlemmar närvarade.  

3/ Till ordförande för mötet valdes Bengt Eriksson och till 
sekreterare Björn Åslund.  

4/ Till protokolljusterare och rösträknare valdes Eva Lund. 

5/ Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. Mötet ansåg att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

6/ Fastställande av dagordning. 

7/ Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021, lästes upp av Bengt. 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

8/ Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2021, 
lästes upp av Per-Olof. Resultatet har ett överskott på 1 443 kr mot budget. 
Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna. 

9/ Revisorns berättelse lästes upp av Bengt. Revisor Sven-Erik Axelsson 
rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021. 

10/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

11/ Fastställande av medlemsavgifter för nästföljande år (2023). Beslut om oförändrade 
medlemsavgifter; 100 kr för enskild, 150 kr för familj. 

12/ Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner har 
inkommit. 

13/ Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2022. Styrelsens 
förslag till verksamhetsplan och budget antogs av årsmötet. 

14/ Val av: 
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år. Bengt Eriksson valdes ånyo till 



ordförande. 
b). en ledamot på två (2) år. Jenny Thorell valdes. 
c) en ledamot på två (2) år. Håkan Alderud valdes. 
d) till revisor för en tid av ett år valdes Marianne Pettersson. 
f) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år. Inga förslag till valberedningen, varför 
ingen kunde väljas. 

15/ Övriga frågor. 
Medlemmen Karin Andersson är villig att dra igång en löparsektion som tränar ett par 
gånger i veckan. Hon och andra medlemmar planerar även att dra igång barn/
ungdomsaktiviteter med träning på utegymmet. 
Diskussion om eventuellt erbjuda t-shirts med Arnö IF-logo till medlemmar. Bengt kan 
eventuellt ordna det via Intersport. 
Björn Åslund, som haft styrelseuppdrag i många år, lämnar styrelsen och avtackades med 
en gåva. 

16/ Mötet avslutades. 

Nyköping 14 maj 2022/justerat via e-post 

............................................................ 
Björn Åslund 
(sekreterare) 

…………………………………….......... 

Eva Lund     
(justerare)    


