
Styrelsemöte Arnö IF, 18 mars 2021 
Plats; vid grillplatsen i Janstorpsskogen; med Björn Åslund, Bengt Eriksson, 
Ulf Karlsson. Vid mötet deltar även Roobin Ericsson som adjungerad. 

1/ Mötets öppnade av Bengt. 

2/ Till ordförande valdes Bengt E och Björn Å som mötessekreterare. 

3/ Föregående protokoll. Lades till handlingarna. 

4/ Spåren, utegym och skidspår. 
Vi kan konstatera att det blivit en del vattensamlingar på motionsspåret efter 
avverkningarna. Dessa bör återställas av kommunen. Bengt kontaktar 
kommunens markförvaltare, för att få till besök på spåren där vi tillsammans 
pekar ut blöta platser som behöver rättas till. 
Denna återställning ska göras efter att kommunen gör sin återställning av 
körskador i skogen, så man undviker fler körskador på motionsspåren. 

Bengt rapporterar att han rättat till skador på utegymmet, som nu är i gott 
skick. 

Årets skidsäsong med preparerade spår på åkrarna blev cirka tre veckor lång 
och med många skidåkare. Beslut att ersätta Patrik Andersson, som gjort 
spåren, med 5000 kr som ersättning för bränsle och slitage på snöskotern. 

5/ Årsmötet. Enl stadgarna ska det hållas i mars, men har skjutits upp pga av 
pandemin. Beslut om att genomföra det utomhus vid grillplatsen i 
Janstorpsskogen den 25 maj kl 1830.  
En kallelse ska skickas ut snarast av Björn, inkl påminnelse om årsavgift. 
Handlingar och förslag till dagordning ska läggas upp på webben (Björn) och 
förslag till dagordning skickas ut senast en vecka före mötet. 
Verksamhetsberättelen klar / Björn 
Verksamhetplan klar / Björn 
Bokslut / budget / Per Olof 

6/ Ekonomi. Kassören har lämnat rapport om ekonomin. 

7/ Tipspromenader i april.  
4 april Bengt, 11 Håkan, 18 Per-Olof och 25 Ulf. 
Inget fika och frivilligt med avgifter.  
Pris till barn och kaffepaket till vinnande vuxen. 
Marknadföring mail till medlemmar (Björn), hemsidan (Björn), skylt vid vägen 
(Bengt) och Facebooksidan som uppdateras av medlemmen Roobin. 



8/ Facebook och hemsida. Roobin föreslår att lägga ut bilder på natur och 
djur från Janstorpsskogen på Facebook, och åtar sig att börja göra det. 

9/ Övriga frågor. Björn konstaterar att mailutskick till medlemmar via Google 
Mail inte är ett bra system, men att alternativet Idrottenonline är alldeles för 
resurskrävande för att motivera ett byte. Roobin åtog sig att leta efter 
alternativ. 

10 / Nästa möte blir i anslutning till årsmötet den 25 maj. 

11/ Mötet avslutas. 

Justerat via e-post, den 20 mars 2021 

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


