
Borås O-ring

Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2013-11-19, kl 18.30
Plats: Borås GIF, Sjöbovallen
Närvarande: Göran Svahn

Lena Eriksson
Kjell Johansson
Urban Bjufström
Gunilla Andersson
Linnéa Bäckström
Sara Åberg
Dag Lorén
Per Andersson
Johan Lindeblom
Marianne Hansson
Bengt-Åke Svensson

§ 24  Öppnande – dagordning
Styrelsemötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som föredrog förslag till dagordning, 
vilken godkändes.

§ 25  Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§ 26  Ekonomi
Alla utom Hestra IF har betalt årsavgiften för 2013.
Fakturor för datorhyra höstsäsongen skickas ut under den här veckan.

§ 27  När-OL
Inga När-OL har arrangerats under höstsäsongen. 

Avgiften för bana 1 (den korta, lätta) diskuteras. 30:- upplevs som en hög kostnad för 
nybörjare. Förslag att sänka till 10:- för deltagande på bana 1. Syftet är att uppmuntra 
nybörjarungdomar att komma till När-OL.
Beslutas att styrelsen lämnar förslag till årsmötet på att avgift för ungdomar under 16 år på 
bana 1 betalar 10:- på När-OL. I övriga fall är avgiften som tidigare 30:- för ungdom och 40:- 
för vuxna oavsett bana.

Diskussion kring hur vi ska rekrytera fler orienterare. Vilka arrangemang är bäst? Motions-
OL, När-OL, Veteran-OL, skolrekrytering, annat? Det är ju läge inför O-ringen att öka 
rekryteringsaktiviteterna. Beslutas att avvakta det förslag O-ringen 2015 kommer att lägga 
fram. 
Beslutas att styrelsen lägger förslag till årsmötet om När-OL som vanligt, inget annat. 
Intresseanmälan för att arrangera När-OL finns i kallelsen till årsmötet.

§ 28  Borås O-rings klubbpris till bästa ungdomsklubb
Priset gick i år till OK Tranan. Prisutdelning hölls på Downhill.
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§ 29  IP Skogen
Det har framförts önskemål att skaffa en släpkärra till duschgrejerna i IP Skogen. Bengt-Åke 
Svensson har ansvar för att kontakta kommunen om detta. 

Borås O-ring har köpt in 50 st nya hållare till sportidentenheter samt en bår. Förvaras ihop 
med IP Skogen.

”Totempålen” är i dåligt skick. En ny fot (typ bildäck, vilket funkar på alla underlag) vore 
bra. Skyltarna är otidsenliga. Nya skyltar behövs med dagens vokabulär. Bengt-Åke Svensson
vill ha in förslag på vilka nya skyltar som behövs.

Diskuteras hur vi ska få fram orienteringsrörelsens önskemål om nyanskaffningar i IP Skogen
till kommunen på bästa sätt. Upplevelsen är att på senare tid har nyinköp blivit allt svårare att 
få igenom. Vid mer än ett tillfälle har Borås O-ring ”lånat” ut pengar för nyanskaffning av 
prylar. Beslutas att Thomas Almgren, Dag Lorén och Bengt-Åke Svensson ska göra ett 
förslag på vad som behövs och uppvakta Borås Stad. 

Vi kan i alla fall glädjas åt att det numera finns en hjärtstartare i IP skogens utrustning. Den är
inte fast monterad i datavagnen, utan förvaras hos en av tjänstemännen för att också kunna 
användas vid andra tillfällen. Dock ska den alltid finnas med när vi hyr datavagnen. Kolla upp
att den är med när ni hämtar vagnen!

§ 30  Sjuhäradsmästerskap
Kretsmästerskap bestäms numera på det möte den förening som arrangerat 
Sjuhäradsmästerskap lång kallar till. Mötet hålls tredje måndagen i oktober. 

§ 31  Hemsidan
Konstateras att vi från Borås O-ring varit dåliga på att lägga in saker under 
orienteringboras.se. Beslutas att från och med nu ska protokollen läggas ut där. Linnéa 
Bäckström ansvarar för det. 

§ 32  Valberedning
Kjell Johansson och Stefan Eksberg jobbar på inför årsmötet. På tur att utgöra valberedning 
nästa år är Omega och Frisene.

§ 33  Verksamhetsberättelse
Delades ut utkast till verksamhetsberättelse för genomläsning. Beslutades vilka som ska 
skriva något om sina respektive ansvarsområden. E-posta till Lena E, som sammanställer och 
skickar ut hela verksamhetsberättelsen för genomläsning när allt kommit in. 

§ 34  Årsmöte
Måndag 27/1 kl 19.00. Plats: Sportstugan Övrarp, Dalsjöfors GoIF är värdar.
Lena gör kallelsen och skickar ut tillsammans med detta protokoll.

§ 35  Övriga frågor
Datorer: Bengt-Åke Svensson framförde önskemål att köpa in nya datorer till Borås O-ring. 
De nuvarande har funnits i 8 år och i datorfonden finns nu pengar nog att göra nyinköp, sånär 
som ca 5 tkr. Beslutas att Borås O-ring skjuter till dessa pengar för att kunna göra inköpet nu. 
Pengarna förs tillbaka till Borås O-ring när avgift för datorhyra kommit in under 2014.
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5-dagarskartor: Dag hade fått med sig en fråga från styrelsen i O-ringen 2015 angående de 
kartor som Borås Stad bekostar till O-ringen. Det kommer att ritas kartor på områden som är 
inmutade av Borås GIF, Hestra IF, IK Ymer och I15IF. Dessa kartor får inte säljas av 
respektive förening enligt beslut i Borås Stad (eftersom Borås Stad bekostat produktionen). 
Vem har då ansvar för kartorna? Tillhör de någon förening överhuvudtaget? Oklarheter finns 
kring hanteringen av detta. Beslutas att de berörda föreningarna reder ut vad som gäller med 
Maria Krafft-Helgesson. Frågan kan inte lösas av Borås O-ring. 

§ 36  Mötets avslutande
Mötet avslutades av ordföranden med ett GOD JUL!

Vid protokollet Justerat

Lena Eriksson Göran Svahn 
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