
Styrelsemöte Arnö IF, 2 juni 2022 
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. Gmail och medlemsregister, pärmar från Björn 
Björn som tidigare ingick i styrelsen men som nu har slutat har överlämnat 
information om Gmail-adress. Inlogg och lösenord lämnas till Roobin och Jenny som 
får i uppgift att bevaka mejlen, lägga till och ta bort mejladresser när det blir fler 
medlemmar (efter information från Per-Olof) och se över hur mejlutskick till 
medlemmar ska gå ut. Pärm med gamla protokoll överlämnas till Jenny. Pärmar med 
tidigare fakturor, evenemang och annat lämnas till Roobin.      

5. Kläder 
På årsmötet kom önskemål om kläder med Arnö IF:s logga. Bengt har pratat med 
Intersport om t-shirts och kommer få storleksguide och prover. Vi får sedan en månad 
på oss att bestämma vilka storlekar mm vi vill ha.  Bengt pratar vidare med Intersport 
om vilka möjligheter som finns för beställning och betalning. Punkten tas upp på 
nästa möte igen.  

6. Spåret och utegymmet 
Gymmet:  tittas till med jämna mellanrum och det ser bra ut, sakerna är hela. En 
stock ska sågas av och det behövs en ny stock att sitta på/gå balansgång på. Bengt 
kontaktar den hjälp vi har för det.   

Spåret: 2:an ser bra ut, 5:an, lite sly som hänger som behöver underhållas, men 
annars ser det bra ut. Föreningen ska under en arbetsdag den 24 september röja upp 
längs spåret. Samling vid skarpa kurvan kl 10 – information till medlemmarna via 
informationsmejl.   

Skyltar för spårmarkeringar ska sättas upp av kommunen.  

7. Ekonomi 



Tipspromenaden: 1515 kr i intäkter under våren, vilket ger 1036 kr i överskott. Jämfört 
med förra året är det nästintill en halvering av intäkter – även om avgiften då var 
frivillig.  

I kassan: 155 000 kr 

Medlemsavgifter: 8150 kr har inkommit för i år. Behöver påminna om att avgifter ska 
betalas – informationinkluderas i ett infobrev.  

8. Övriga frågor 

Löpgrupper 

Roobin informerar om att han ihop med Karin från Medley kommer starta en löpgrupp 
på fredagsmorgnar kl 6:45. - som har varit genom Medley övergår i Arnö IF:s regi 
under sommaren. Finns också en vilja att göra en löpgrupp med ungdomar under 
sommaren och ett höstlopp.  

Informationsbrev till medlemmarna: 

Jenny och Roobin sätter ihop ett förslag på informationsbrev som går ut i juni och 
mejlar till styrelsen för påseende.  

Förslag på innehåll i infobrevet: 

Löpgrupper – onsdagar, fredagar  

Kom ihåg medlemsavgiften 

Använd gärna utegymmet – det här finns  

Arbetsdag i föreningen 24 september för att röja upp längs spåret. Samling vid skarpa 
kurvan kl 10 – mer information kommer.   

Följ oss på FB 

Deltagande i tipspromenad – i höst kör vi igen 

Information från möte om Strandparkspromenaden (slinga på 1 mil från 
hamnen till Malmbryggshage)  

Föreningar i Nyköping deltog i ett möte på Rosvalla om Strandparkspromenaden. 
Roobin och Bengt deltog från Arnö IF.  

Invigning blir den 21 augusti 2022 med något mindre evenemang. Lite för kort tid för 
att arrangera en större invigning i år, men föreningarna vill gärna göra det till nästa år. 
Avvaktar vad det blir. Om det blir projektgrupp för det nästa år bör Arnö IF ha med en 
representant för det.    

9. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte: Den 18 augusti kl 18:00 på Hjortronvägen 114 


