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Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2015-05-18, kl 18.00
Plats:
O-ringenkontoret, Borås
Närvarande:
Göran Svahn
Lena Eriksson
Urban Bjufström
John Kumlin
Dag Lorén
Johan Lindeblom
Per Andersson
Åke Davidson
Sara Åberg
Linnéa Bäckström
Kjell Johansson
Bengt-Åke Svensson
§ 13 Öppnande – dagordning
Styrelsemötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som föredrog förslag till dagordning,
vilken godkändes.
§ 14 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 15 Ekonomi
Sju föreningar har betalt. De övriga – vilka alla är på mötet - ombeds påminna sina kassörer.
§ 16 Kartor
Bengt-Åke har lämnat in bidragsansökan till Borås Stad för 2015 och 2016.
§ 17 Motionsorientering
John och Linnéa presenterade planen för höstens Motionsorientering. De startar 18/8 och sista
blir 22/9, alltid tisdagar och alltid vid Kransmossen. Starttid 17.30-18.30. Fem föreningar
kommer att vara huvudarrangörer och de mindre blir hjälparrangörer.
Inbjudan bifogas protokollet. Hjälp till att sprida den till ”allmänheten”!
Det går bra att lägga KM i samband med Motionsorientering.
Beslutas att avgifter tas ut enligt följande: vuxen (17 år och uppåt) 50:-, ungdom upp till 16 år
30:-, och ungdomar på bana 1 10:-. Arrangerande förenings ungdomar får springa utan
kostnad.
Beslutas att fördela inkomsterna 2/3 till huvudarrangören och 1/3 till hjälparrangören i år. Det
handlar inte om några stora pengar, så en enkel fördelningsmodell är att föredra.
Beslutas att Borås O-ring anslår 5000:- till marknadsföring och att Linnéa och John tar fram
förslag på lämpliga sätt att marknadsföra. De checkar av med ordförande, kassör och
sekreterare innan marknadsföringen sjösätts.
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§ 18 BT-priset
Inget BT-pris 2015 pga att det inte är så många tävlingar i vårt område i år. Ingen annan
sponsor har dykt upp, så ungdomarna blir utan den här serien i år. Vi avvaktar vad BT
kommer att besluta inför 2016, då tävlingsutbudet förväntas bli som vanligt igen.
§ 19 IP Skogen
Bengt Albinsson på IP Skogen har idag (!) meddelat att han fått besked att IP Skogens
material ska flyttas till de ursprungliga lokalerna intill Boråshallen. Det blir alltså inget av
med flytten till Ramnaslätt, vilket vi är tacksamma för.
§ 20 Borås O-rings datorer
Sportidentmöte har hållits i vanlig ordning.
Nya switchar och kablage har tillkommit till datorparken.
§ 21 Tävlingar 2016
Konstateras att några föreningar redan nu bestämt sig för att söka tävling till 2016, vilket
bådar gott inför BT-priset.
§ 22 Övriga frågor
Borås GIF hade planerat för en När-OL vid Knektås under våren. Nu blir det ju inga sådana
och därför kommer man att köra den en torsdag under hösten. Borås GIF skickar ut
information till Borås O-rings föreningar så snart datum är bestämt. Så får vi alla hjälpas åt att
sprida det på bästa sätt. Kommer även att anslås på orienteringboras.se
§ 23 Nästa möte
Måndag 2015-11-16, kl 18.00, Borås Idrottshistoriska Sällskap, Allégatan 71.
§ 24 Avslut
Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerat

Lena Eriksson

Göran Svahn

