1

Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2015-11-16, kl 18.00
Plats:
O-ringenkontoret, Borås
Närvarande:
Göran Svahn
Lena Eriksson
Urban Bjufström
Dag Lorén
Johan Lindeblom
Per Andersson
Linnéa Bäckström
Kjell Johansson
Marianne Hansson
Bengt-Åke Svensson
§ 25 Öppnande – dagordning
Styrelsemötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som föredrog förslag till dagordning,
vilken godkändes.
§ 26 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 27 Ekonomi
Tre föreningar har ännu inte betalt årsavgift för 2015: Hestra IF, Rydboholms SK och Borås
GIF.
Vissa inköp av material till Borås O-rings datorer har gjorts.
§ 28 Kartor
Varje förening ansvarar för att redovisa till Borås Stad för att få ut sina kartbidrag.
§ 29 Motionsorientering
Dag redovisade deltagarsiffror från höstens Motionsorienteringar. Det kom inte så många
klubblösa som vi hade hoppats på – ca 10-15 st per gång. Idéer för att göra arrangemangen
mer lockande för nybörjare diskuterades. T ex marknadsföring, skyltning, en folder med
karttecken och andra instruktioner med mera, med mera…
Beslutades att byta dag till onsdagar eftersom arrangörsföreningarna oftast har egen
verksamhet på tisdagar och torsdagar.
Beslutades också att Linnéa och Marianne tar fram förslag inför 2016 års
motionsorienteringar: plats, datum, marknadsföring, material mm. Redovisas och diskuteras
på årsmötet.
§ 30 BT-priset
Stig Wallerman har meddelat Göran Svahn att han inte hört något från BT angående om det
blir BT-pris 2016 eller ej. Stig kommer att bevaka och återkomma med besked innan
årsmötet.
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§ 31 IP Skogen
IP Skogen har under hösten flyttat till bra och ändamålsenliga lokaler intill Boråshallen.
Bengt-Åke Svensson och Thomas Almgren kommer att ha ett möte med IP Skogen för att
diskutera nyinvesteringar mm.
§ 32 Borås O-rings datorer
Batteristatusmätning på sportidentsystemet är genomförd.
Bengt-Åke har fixat 2 st on-linekontroller. Dessa användes vid O-Event och fungerade bra.
Beslutas att ta ut 100:- i hyra för dessa kontroller.
§ 33 Valberedning
Valberedningen (Hestra och Orinto) startar arbetet inför årsmötet.
§ 34 Årsmöte
Beslutas att årsmötet hålls onsdag 27 januari, kl 18.30 i SOK 68:s stuga i Nordtorp.
Kallelse skickas ut tillsammans med detta protokoll.
Beslutas vilka som ska skriva avsnitt till verksamhetsberättelsen, skicka in dessa före 5
januari till Lena som sammanställer. Lena skickar sedan ut till styrelsen för genomläsning
innan årsmötet.
Styrelsens förslag till årsmötet: oförändrad medlemsavgift 2016.
§ 35 Övriga frågor
O-Event blev även i år en riktig stortävling med 6201 anmälda och 5916 startande på de tre
olika tävlingarna.
§ 36 Nästa möte
Årsmötet 27 januari. Direkt efter årsmötet bestäms datum för kommande styrelsemöte.
§ 37 Avslut
Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerat

Lena Eriksson

Göran Svahn
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BORÅS O-RING

ANMÄLAN OCH FULLMAKT TILL ÅRSMÖTE
Undertecknad förening representeras av följande ombud vid Borås O-rings årsmöte
onsdagen 27 januari 2016.
Röstar:

________________________________

Övriga deltagare:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Förening:

________________________________

Insändes till Borås O-ring, Lena Eriksson, Svanvägen 16, 504 75 BORÅS
senast 2016-01-15.
===================================================================

Uppgifter för adressförteckning (behöver endast fylla i om den ändrats under senaste
året)

E-postadress*:

________________________________

* E-postadress används för att skicka protokoll och övrig info från Borås O-ring till föreningen.
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BORÅS O-RING

2015-11-22

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Föreningar anslutna till Borås O-ring kallas till årsmöte onsdagen den 27 januari 2016,
kl 18.30, i SOK 68:s klubbstuga, Nordtorp.
Enligt stadgarna äger föreningarna rätt att representera med högst tre medlemmar, varav en
har rösträtt.
Ärenden som förening önskar ta upp till behandling skall vara Borås O-rings styrelse tillhanda
senast den 15 januari.
Anmälan om vilka som representerar föreningen skall insändas senast den 15 januari.
Dagordning och verksamhetsberättelse kommer att delas ut vid årsmötet.
VÄLKOMMEN!

Göran Svahn
Ordförande

Adress för motioner:

Borås O-ring
Lena Eriksson
Svanvägen 16
504 75 BORÅS

