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BORÅS O-RING
Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2016.
Plats: SOK 68:s klubbstuga, Nordtorp
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 Per Andersson, OK Orinto,
och Jan Hilding, Hestra IF.
§ 5 Årsmötets utlysande
Årsmötet annonserades i styrelsemötesprotokoll nr 3 (2015-11-16) samt i
utskick av kallelse via e-post till alla föreningar och styrelsen 2015-11-22. Mötets utlysande
godkändes av årsmötet.
§ 6 Dagordning
Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes.
§ 7 Verksamhetsberättelse för 2015
Verksamhetsberättelse för 2015 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
§ 8 Förvaltningsberättelse
2015 års ekonomiska berättelse delades ut, denna lades med godkännande till handlingarna.
§ 9 Revisorernas berättelse
Lästes upp av Maria Krafft Helgesson, 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 Kjell Johansson, Dalsjöfors GoIF, Per
Andersson, OK Orinto och Linnéa Bäckström, Hestra IF.
c) Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Dag Lorén, OK Frisene, Sara Åberg, I 15 IF,
Johan Lindeblom, IK Omega, John Kumlin, IK Ymer. Nyval på Lennart Josefsson,
Rydboholms SK.
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 Anders
Kumlin, IK Ymer.
§ 13 Val av valberedning
På tur att utse valberedning står Elfsborg SOK och I 15 IF. Beslutades att dessa klubbar
lämnar namn till styrelsen.
§ 14 Lottning av ordförande för 2017
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 2016: oförändrad, dvs 500 kr. För IK Omega och OK Orinto 400 kr. Beslutades
att bifalla förslaget. Faktura skickas via e-post till styrelsemedlemmar samt till den av
föreningen angivna e-postadressen. Se till att vidarebefordra den till föreningens kassör.
b) Hyra av datasekretariatet beslutades till 600 kr (oförändrad). Hyra för on-linekontroller
beslutades till 100 kr.
§ 16 Information från styrelsen
a) Motionsorientering 2016: Linnéa Bäckström beskrev kort vilka erfarenheter som dragits
efter höstens 6 Motionsorienteringar. Beslutades att diskutera plats, dag, antal mm senare
under mötet – se paragraf 19.
b) IP Skogen: IP Skogen har under året flyttat till de ursprungliga lokalerna intill
Boråshallen.
IP Skogens utrustning har fungerat bra under 2015.
En sportidentträff kommer att hållas i början av mars. Bengt-Åke Svensson skickar ut
kallelse.
c) Borås O-rings datorer: Bengt-Åke Svensson redogjorde för statusen och användningen av
datorer med tillbehör. Utrustningen har fungerat bra och hyrs även av föreningar utanför
Borås O-ring.
d) BT-priset: BT har meddelat Stig Wallerman att man inte har för avsikt att fortsätta med
BT-priset för ungdomar. Konstateras att det är synd, för bevakningen av orientering är ju
redan ganska svag i BT. Vi får alla hjälpas åt att bidra till att informera BT om
arrangemang och annat som händer inom orienteringssporten!
e) Kartor: Bengt-Åke Svensson kommer att skicka ut bidragsförfrågan i vanlig ordning i
början av februari.
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§ 17 Information från VOF
Bertil Åkesson presenterade en hel del information från VOF:
- Utbildningshelg 6-7/2 i Vara. Var är Boråsarna????
- SOFT har utbildning ”Flera och mera”. Kolla in den! Ett tillfälle finns i Göteborg 1921/2.
- Statistik: Antalet starter i distriktet var lägre 2015 jämfört med tidigare år. Dock
räknas inte O-ringen in i den här statistiken, så resultatet är missvisande. Pga O-ringen
arrangerades ju inte så många andra tävlingar i våra trakter 2015.
Antalet utövare har däremot ökat vilket är glädjande. 3525 personer har genomfört
minst en tävling, Öppen motion ökar mest.
- Dags att söka tävling 2017 – senast 31/3 för nationell tävling.
- VOF fortsätter med nyhetsbrevet via e-post. Prenumerera på det! Tävlingsannonser
kommer 2 ggr/år.
- Projekt Ungoteket rullar vidare. Hestra är den enda Borås O-ringklubben som är med.
Ett tips till nästa år att man kan kombinera ihop en grupp ungdomar från flera mindre
föreningar.
- Arrangörsträff 29/2. Obligatoriskt för tävlingsarrangörerna.
- Årsmöte 9/3, Vara.
§ 18 Flex-O
Jan Hilding informerade om Flex-O i Borås. Det blir ingen fortsättning via O-ringen AB, men
man diskuterar nu med Borås Stad om en fortsättning lokalt. Det har varit mycket uppskattat
bland t ex särskolor att kunna ha orientering på friluftsdagar. Flex-O-banor på Kransmossen
är helt klart, och nu pågår även anläggning vid Kypesjön. Vi får gemensamt jobba på att få
med den här målgruppen inom orienteringssporten!
§ 19 Motionsorientering diskussion
Efter diskussion i grupper beslutades:
Dag:
Onsdag
Plats:
Kransmossen under våren, annan plats under hösten
Banor:
Max 6 banor, varav en ”Trail-bana”. Uppdras åt styrelsen att bestämma vilka
banor vi ska ha.
Antal:
5 ggr på våren, 5 ggr på hösten
Avgift:
Som tidigare, dvs 10:- för ungdom på bana1, 30:- för ungdom på övriga banor,
50:- för vuxna. Ungdom är man till och med det år man fyller 16.
Marknadsföring: uppdras åt styrelsen och arrangörsföreningarna att hitta lämpliga former för
marknadsföringen.
§ 20 Övriga frågor
Vad gör vi nu när BT-priset inte längre finns? Efter kort diskussion enas mötet om att Borås
O-ring ska instifta ett pris på samma villkor som BT-priset, men bara för Borås O-rings
föreningar. Uppdras åt styrelsen att välja ut lämpliga tävlingar, och finslipa på reglerna kring
priset. Styrelsen får även i uppdrag att fundera över om klubbpriset ska finnas kvar, och i så
fall formerna för det.
En MTB-orientering har arrangerats under hösten. Uppskattat initiativ. Kolla gärna i
föreningarna om intresse finns för fler MTB-orienteringsarrangemang.
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§ 21 Avslutning
Omvalde ordföranden Göran Svahn avslutade mötet och riktade tack till SOK68 för
värdskapet på mötet.

Maritha Hallberg
Mötesordförande

Lena Eriksson
Sekreterare

Per Andersson
Protokolljusterare

Jan Hilding
Protokolljusterare
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BORÅS O-RING
Närvarande vid årsmöte 2016-01-27
Borås GIF

Thomas Almgren
Göran Svahn

Bredareds IF

Marianne Hansson

Dalsjöfors GoIF

Kjell Johansson
Erland Olsson

Elfsborg SOK

Lena Eriksson

OK Frisene

Dag Lorén

Hestra IF

Linnéa Bäckström
Maria Krafft Helgesson
Jan Hilding

I 15 IF

Sara Åberg

IK Omega

-

OK Orinto

Per Andersson

Rydboholms SK

-

SOK 68

Urban Bjufström
Lennart Bjufström
Anna Karlsson

IK Ymer

Anders Kumlin
John Kumlin
Bengt-Åke Svensson
Maritha Hallberg (mötesordförande)

VOF

Bertil Åkesson

