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BORÅS O-RING 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2014. 
Plats: Dalsjöfors GoIF:s klubbstuga, Övrarp 
Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 
 
§ 1  Öppnande 
Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter 
välkomna. 
 
§ 2  Val av ordförande och sekreterare 
Till att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Maritha Hallberg, IK Ymer, och till sekreterare 
valdes Lena Eriksson, Elfsborg SOK. 
 
§ 3   Upprop 
Upprop av föreningarnas ombud förrättades. 
 
§ 4   Val av justerare – rösträknare 
Till att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare utsågs Inge Perbring, Dalsjöfors 
GoIF och Eva Andreasson, Borås GIF. 
 
§ 5   Årsmötets utlysande 
Årsmötet annonserades i styrelsemötesprotokoll nr 3 (2013-11-19) samt i 
utskick av separat kallelse 2013-11-21. Denna kallelse godkändes av årsmötet. 
 
§ 6   Dagordning 
Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 7   Verksamhetsberättelse för 2013 
Verksamhetsberättelse för 2013 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 8   Förvaltningsberättelse 
Kassören föredrog 2013 års ekonomiska berättelse, denna lades med godkännande till 
handlingarna. 
 
§ 9   Revisorernas berättelse 
Lästes upp av Linnéa Bäckström, och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 10  Ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
§ 11  Motioner och skrivelser 
En gemensam motion från Ymer, Borås GIF och Hestra hade inkommit. Denna föredrogs av 
Maria Krafft Helgesson. 
Förslaget i motionen var att bilda en grupp på 5-6 personer från orienteringsföreningarna i 
Borås (Borås Kartgrupp). Syftet med denna grupp ska vara att främja samarbetet mellan 
föreningarna och se till att det finns en plan för produktionen av kartor över hela Borås 
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Stad. Kartorna ska vara tillgängliga för orienteringsföreningarna, och kunna nyttjas av 
invånarna i Borås Stad. 
Efter redogörelsen av motionen beskrev Bengt-Åke Svensson hur långtidsplan för 
kartproduktionen tas fram idag (via kartansvariga i föreningarna), och lämnas till Borås 
Stad för att de ska kunna budgetera för kartbidrag. Bengt-Åke yrkade på bordläggning 
av motionen och uppmanade årsmötet att istället uppdra åt styrelsen att utreda frågan. 
Det behöver bli mer konkret vad en eventuell kartgrupp ska ha för uppgifter och vilket 
syftet är med att ha en kartgrupp.  
 
Efter diskussion enades årsmötet om att uppdra åt styrelsen att se till att lämpliga 
personer utses att ingå i en kartgrupp. Denna grupps uppgift blir att utreda vilka 
uppgifter Borås Kartgrupp ska ha, och lägga fram ett förslag till nästa årsmöte. 
 
§ 12  Val 
a) Till ordförande på ett år omvaldes Göran Svahn, Borås GIF.  
b) Till styrelseledamöter på två år omvaldes Per Andersson, OK Orinto, Kjell Johansson, 

Dalsjöfors GoIF och Linnéa Bäckström, Hestra IF.  
c) Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Dag Lorén, OK Frisene, Sara Åberg, I 15 IF 

och Johan Lindeblom, IK Omega. Nyval på Åke Davidson, Rydboholms SK och John 
Kumlin, IK Ymer. 

d) Till revisorer på ett år omvaldes Jan-Åke Axelsson, Hestra IF, och Göran Eklöf, IK Ymer.  
e) Till revisorsuppleanter på ett år omvaldes Kent Edlund, Elfsborg SOK och Henrik 

Lidhage, IK Ymer. 
 

§ 13  Val av valberedning 
På tur att utse valberedning för 2015 står IK Omega och OK Frisene. Beslutades att dessa 
klubbar lämnar namn till styrelsen, samt att styrelsen utser en representant inom sig att vara 
sammankallande i valberedningen. 
 
§ 14  Lottning av ordförande för 2015 
Eftersom Göran Svahn, Borås GIF, tackat ja till att vara ordförande ett år till beslutas att 
Hestra IF, som lottats att vara ordförande 2014, står på tur när Göran väljer att avgå. 
Ordningen med att lotta ordförande för ett år i taget (enligt beslut på årsmöte 2011-01-26) 
kommer då att återupptas. 
 
§ 15  Styrelsens förslag 
a) Årsavgift 2014: oförändrad, dvs 500 kr. För IK Omega och OK Orinto 400 kr. Beslutades 

att bifalla förslaget. 
b) Motionsorientering 2014: Årsmötet beslutade att från och med nu arrangera 

Motionsorientering istället för När-OL. Man behöver inte följa konceptet 
Motionsorientering till punkt och pricka, men bör uppfylla kriterierna kring 
svårighetsgrad på banor och att det ska finnas hjälp att få för nybörjare. Se mer om 
motionsorientering på motionsorientering.se.  
Linnéa Bäckström redovisade vårens Motionsorienteringar: 15/4 Vakant, 29/4 Vakant, 6/5 
Bredareds IF, 13/5 Hestra IF.  Det är den arrangerande föreningens ansvar att lägga in 
arrangemanget på orienteringboras.se samt i Eventor.  
Under mötet anmäler Rydboholms SK intresse att arrangera Motionsorientering 26/8 och 
Borås GIF kommer också att arrangera under hösten. Ytterligare föreningar som är 
intresserade av att arrangera Motionsorientering anmäler sig till Linnéa Bäckström. 
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c) Beslutades att deltagaravgift för ungdomar 16 år och yngre i Motionsorientering bana 1 
(lätt och kort) ska vara 10:-. Syftet är att föreningarna ska kunna använda 
Motionsorientering som träningstillfälle för sina nybörjare. På övriga banor är avgiften 
30:- upp till 16 år och 40:- för 17 år och uppåt.  

d) Hyra av datasekretariatet beslutades till 600 kr (oförändrad). 
 

§ 16  Information från styrelsen 
a) Kartor: Bengt-Åke Svensson informerade om kartbidraget från Borås Stad i samband med 

att motionen om kartgrupp diskuterades. Ca 15/2 kommer förfrågan om framtida 
produktion att gå ut till kartansvariga i föreningarna i vanlig ordning. 

b) IP Skogen:  
Gruppen som skapades vid förra styrelsemötet (Dag Lorén, Bengt-Åke Svensson, Thomas 
Almgren) efterlyser idéer om nyanskaffning och förbättringar i IP Skogen. Tänk till och 
hör av er! 

c) Bengt-Åke Svensson redogjorde för statusen och användningen av Borås O-rings datorer. 
Nyinköp av datorer har gjorts.  

d) BT-priset: 
Marianne Hansson har fått besked från BT om 2014 års BT-pristävlingar. Tyvärr är en av 
de tilltänkta deltävlingarna inställd, så i nuläget finns bara 9 deltävlingar, men vi räknar 
med att BT utser en ersättningstävling. Kolla in Eventor, där BT-pristävlingarna kommer 
att läggas upp som en serie.  

 
§ 17  Information från VOF 
Bertil Åkesson presenterade en hel del information från VOF: 

- Breddsatsningen – motionsorientering och Hittaut 
- Kretstränarprojektet – Martin Larsson är kretstränare i Boråsregionen. Syftet med 

kretstränarprojektet är att få till ungdoms- och juniorträning med bra kvalité. 
- Elitmiljöer – VOF:s styrelse har beslutat att jobba för att skapa elitmiljöer i 

Västergötland. 
- VOF har ny hemsida. Kolla in den! 
- Västgötaorientering – papperstidningen har gått i graven. Istället kommer nyhetsbrev 

via e-post och Facebook.  
- Tävlingsannonser kommer att ges ut i pappersformat i ett fåtal ex till varje förening. 

Kommer också att finnas på VOF:s hemsida. Det är kostnadsfritt att annonsera. 
- Tävlingskommittén behöver folk! Behövs även skidorienteringsrepresentant. 

Ordförandeposten i VOF är för närvarande vakant också. 
- Westgota Cup kommer att stöpas om litegrann. För mer info se VOF:s hemsida. 
- Årsmöte 5/3 i Vårgårda. 

 
§ 18  O-ringen 2015 
Maria Krafft Helgesson lämnade en rapport om hur arbetet fortskrider inför O-ringen 2015. 
Kolla gärna in 2015-bloggen på oringen.se. 
 
§ 19  Övriga frågor 
Förelåg inga. 
 
§ 20  Avslutning 
Göran Svahn avslutade mötet och riktade tack till Dalsjöfors GoIF för värdskapet på mötet, 
och till mötesordföranden Maritha Hallberg. 
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