
Styrgruppsmöte ART 2016-12-20 
 

1. Nya medlemmar.  
Johan Ording och Disa Kastebo från cykelgruppen välkomnas. 
 

2. Ekonomi.  
Ser god ut. ART har köpt in en container som vi kan förvara material, ex tält, bojjar, 
pump etc. Plats hyrd på båtklubben Alnö där den kommer stå. Kommer vara låst med 
kodlås. ART får in intäkter via företag som sponsrar. 
Marcus kollar med Tomas om att fixa swish till ART. 
Klartecken från styrgruppen att sektionerna har 5000:- /sektion att förfoga över till 
evenemang. 
 
 

3. IT/Kommunikation 
Youtubekanal. Kan vi ordna dettA, Disa tar tag i detta.  
Filmklipp. Johan och Disa kommer ev. ta initiativ till filmklipp från cykelgruppen. 
Protokoll från styrgrupp läggs på ARTs hemsida och länkas till Facebook. 
Infomailen. När det kommer in mail där, svarar vi med kopia till övriga i styrgruppen. 
Så vi vet om frågan är omhändertagen eller ej.  
 
 

4. Kläder. 
Bella: Trimtex kan ej delta med personal på öppet hus. Vi önskar finna ett datum som 
Trimtex personal kan vara med på. Bella kollar nytt datum med Trimtex och Stefan 
Andersson som vi önskar hålla föreläsning. 
Bella fixar skylt och prislista för kläder till som säljs via BigBike. Vi har vissa rabatter 
på BigBike. Hur förmedlar vi detta till medlemmar? 
 

5. Triathlon. 
Jonas: Simningspass pågår. Pass finns på hemsidan. 
Triathlontävlingen på Alnö planeras även 2017. Datum är 26/8. Samarbete med 
båtklubben från 2016 föll väl ut och planen är att utveckla samarbetet med andra 
aktörer på Alnö. Ett möte hölls 5/12 och ART triathlonsektionen avser organisera en 
Alnödag tillsammans med företagare samt föreningar på Alnö och köra 
triathlontävlingen den dagen. Prel. är tanken både triathlontävling för barn, ungdom 
och senior, segeltävling Alnö runt, lokala föreningar presenterar sin verksamhet, 
bouleturnering, sportfiske, mattält etc. etc. Jonas jobbar vidare med frågan. 
2016 års triathlon tävling gick lite plus ekonomiskt. 
 

6. Cykel. 
32 anmälda till Vätternrundan. Christina Nilsson håller i anmälningarna även 2017. 
Cykelgruppen har gjort utvärderingar av årets evenemang, Disa & Johan redogjorde 
kort för detta. Dessa finns att läsa om i minnesanteckningar från cykelgruppen. 
 

7. Öppet hus dagen. 



Vi byter datum. Bella kollar datum med Trimtex. Bella kollar med föreläsare Stefan 
Andersson. Disa kollar med Laila ang. lokal då datum satt. 
Vi bildar en Messenger grupp inför Öppet hus dagen för de som vill engagera sig. 
 

8. Övrig fråga 
Årsmöte på svenska cykelförbundet. ART har en röst. Vi tar upp denna fråga nästa 
gång vi ses i styrgruppen. 
 
Nästa möte: 25/1 kl 17.15 på Köpmangatan 38B. Familjehem Norr på dörren. 
 
Närvarande: 
Marcus, Disa, Bella, Jonas och Johan. 
 
/Johan 
 


