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§  
 
 
BORÅS O-RING 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 28 januari 2015. 
Plats: O-ringenkontoret (värdförening Bredareds IF) 
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 Dag Lorén, OK Frisene, 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 Kjell Johansson och Erland 
Olsson, båda från Dalsjöfors GoIF. 
 
§ 5   Årsmötets utlysande 
Årsmötet annonserades i styrelsemötesprotokoll nr 3 (2014-11-19) samt i 
utskick av separat kallelse 2014-12-04. Denna kallelse godkändes av årsmötet. 
 
§ 6   Dagordning 
Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 7   Verksamhetsberättelse för 2014 
Verksamhetsberättelse för 2014 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 8   Förvaltningsberättelse 
2014 års ekonomiska berättelse delades ut, denna lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 9   Revisorernas berättelse 
Lästes upp av Ulf Liljeberg, och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 10  Ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
§ 11  Motioner och skrivelser 
Förelåg inga. 



 2 

 
§ 12  Val 
a) Till ordförande på ett år omvaldes Göran Svahn, Borås GIF.  
b) Till styrelseledamöter på två år omvaldes Lena Eriksson, Elfsborg SOK, Marianne 

Hansson, Bredareds IF och Urban Bjufström, SOK 68.  
c) Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Dag Lorén, OK Frisene, Sara Åberg, I 15 IF, 

Johan Lindeblom, IK Omega, 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 står Hestra IF och OK Orinto. 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 2016 
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 2015: oförändrad, dvs 500 kr. För IK Omega och OK Orinto 400 kr. Beslutades 

att bifalla förslaget. 
b) Motionsorientering 2015: Styrelsen föreslår att Borås O-rings föreningar inte arrangerar 

några Motionsorientering under våren eftersom det kommer att ske en del andra 
arrangemang inför O-ringen 2015. Marianne Hansson och Anne Udd håller i detta. 
Vidare föreslår styrelsen att vi till hösten arrangerar ett antal Motionsorienteringar vid 
Kransmossen. Det är en känd arena för boråsarna och förhoppningsvis har intresset för 
orientering ökat tack vare O-ringen. Uppdras åt styrelsen att gå ut med intresseanmälan 
och göra ett program för höstens Motionsorienteringar. Detta program bör vara klart att 
delas ut i samband med O-ringen för att locka intresserade. 

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

§ 16  Information från styrelsen 
a) Kartor: Bengt-Åke Svensson om kartgruppens arbete så här långt. Årsmötet uppdrar åt 

kartgruppen att fortsätta på den inslagna vägen med gemensam kartframställning. 
Konstateras att bristen på föryngring inom kartritarskrået är ett problem. Föreningarna 
uppmanas att dammsuga de egna leden efter intresserade kartritare. 

b) IP Skogen:  
Gruppen som skapades 2013 (Dag Lorén, Bengt-Åke Svensson, Thomas Almgren) har 
inte träffat Borås Stad angående IP Skogen senaste halvåret på grund av att Borås Stad 
avböjt. Nu rapporteras att Bengt Albinsson på IP Skogen blivit ålagd att flytta IP Skogens 
utrustning till Ramnaslätt. Lokalerna där är inte ändamålsenliga enligt Bengt-Åke 
Svensson. T ex finns inget vatten, då blir det svårt att rengöra utrustningen. Bengt-Åke har 
påtalat för Borås Stad att lokalerna inte fyller sin funktion som förvaringsplats för IP 
Skogens utrustning.  
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Beslutas att både Borås O-ring och Maria Krafft Helgesson ska genom sina kontakter 
försöka påverka Borås Stad att välja bättre lokaler för IP Skogen. 

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 Borås Tidning att det troligen inte blir något BT-
pris under 2015 eftersom det arrangeras få tävlingar i vårt närområde (pga O-ringen). 
Årsmötet är eniga om det vore olyckligt om BT-priset läggs ner, och beslutar att uppvakta 
Borås Tidnings sportredaktion. Detta ombesörjs av Göran Svahn och Maria Krafft 
Helgesson. Vid nästa styrelsemöte hoppas vi ha klart besked från BT. Styrelsen får  i 
uppdrag att bestämma hur vi gör med Borås O-rings ungdomspris, som räknas på samma 
tävlingar som BT-priset.  

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

- Breddsatsningen – motionsorientering och Hittaut 
- Den 26/2 är det stormöte för arrangemangs- och breddansvariga på Ymergården. Mer 

information på VOF:s hemsida. 
- Kretstränarprojektet – Martin Larsson har varit kretstränare i Boråsregionen, men 

kommer att sluta. Syftet med kretstränarprojektet är att få till ungdoms- och 
juniorträning med bra kvalité. Föreningarna uppmanas att söka efter ny intresserad 
person till kretstränaruppdraget. 14 mars är det en gemensam träning i Främmestad, 
för hela distriktet.  

- Västgötaorientering – papperstidningen har gått i graven. Istället kommer nyhetsbrev 
via e-post. Prenumerera på dessa! Gilla VOF på Facebook så får du information där 
också. 

- Tävlingsannonser kommer att ges ut i pappersformat i ett fåtal ex till varje förening.  
- Kom ihåg att det finns ett liv efter O-ringen. Före den 31 mars ska man ansöka om 

tävling 2016. 
- VOF:s årsmöte är den 4 mars, anmälan senast 15 februari. 

. 
§ 18  Övriga frågor 
Göran Svahn väckte frågan om att arrangera sprint-SM under SM-veckan i Borås 2017. 
Någon förening som är intresserad? 
 
§ 19  Avslutning 
Omvalde ordföranden Göran Svahn avslutade mötet och riktade tack till Bredareds IF för 
värdskapet på mötet. 
 
 
 
 
Dag Lorén    Lena Eriksson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
 
 
Kjell Johansson   Erland Olsson 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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