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Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2016-05-16, kl 18.00
Plats:
Ryavallen, Borås
Närvarande:
Göran Svahn
Lena Eriksson
Urban Bjufström
Kjell Johansson
Per Andersson
Marianne Hansson
Lennart Josefsson
John Kumlin (via telefon)
Bengt-Åke Svensson
§ 15 Öppnande – dagordning
Styrelsemötet öppnades av ordföranden Göran Svahn.
§ 16 Dagordning
Den av ordföranden föreslagna dagordningen godkändes.
§ 17 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 18 Ekonomi
Faktura på årsavgift 2016 har skickats ut via e-post till föreningarna, och inbetalningar
droppar in. De föreningar som ännu inte betalt kommer att få en påminnelse.
§ 19 Kartor
Bidragsansökningar har sänts in till Borås Stad.
§ 20 Motionsorientering 2016
Efter diskussion beslutades följande:
Höstsäsong (plats Kransmossen):
17/8 Bredareds IF (Elfsborg SOK)
24/8 Rydboholms SK (SOK 68)
31/8 Borås GIF (IK Omega? Eftersom de inte var representerade vid mötet avvaktar vi
besked. Lena kontaktar Johan Lindeblom).
7/9 IK Ymer (Dalsjöfors GoIF)
14/9 Hestra IF (SOK 68)
Beslutades att köra höstens arrangemang på Kransmossen då det inte finns fräscha kartor vid
Kypegården eller Skidstadion, som annars är de platser som vi diskuterat.
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Ekonomisk fördelning diskuterades:
Vid förra mötet beslutades om ekonomisk fördelning. Dock fortsatte diskussionen efter mötet
via e-post, då ett förslag uppkom om att Borås O-ring skulle få en del av intäkten för att
finansiera t ex inköp av materiel. Därför beslutades idag fördelning för vårsäsongen enligt
följande:
Huvudförening 70%
Hjälpförening 20%
Borås O-ring 10%
Dag Lorén, OK Frisene, är med på samtliga motionsorienteringar, och därför får OK Frisene
1000:- från Borås O-ring.
Diskuterades om det vore mer rättvist att lägga intäkterna från alla fem arrangemangen i en
pott och sedan fördela dem. Syftet med detta skulle vara att de föreningar som får lågt
deltagarantal ändå ska kompenseras för nedlagt arbete. Jobbet är ju detsamma oavsett antal
deltagare.
Beslutades att göra fördelning på varje arrangemang under våren och sedan utvärdera. Att
lägga alla pengar i en pott kanske genererar onödigt mycket jobb i förhållande till pengarna.
Marknadsföring diskuterades. Idag hittar man arrangemangen via motionsorientering.se,
orienteringboras.se, facebook, Hittautkartan, samt uppsatt inbjudan vid Kransmossen och
andra ställen.
Dag ringer BT vid varje tillfälle för att få med en blänkare under ”Vad händer idag”.
John kommer att kontakta Fritid och hälsa i Borås Stad för att höra om vi kan marknadsföra
via Borås Stad.
Beslutades också att annonsera i BT under Idrottsföreningar tisdagen före varje
motionsorientering. Göran Svahn ordnar annonskonto för Borås O-ring, och en annons för
Borås GIFs arrangemang. IK Ymer och Rydboholms SK sätter in annons för sina respektive
arrangemang. Samtliga fem huvudföreningar kommer att få besked om annonskontonumret
av Göran Svahn, så att fakturan går till Borås O-ring.
Uppmanas att kolla med klubblösa var de hittat informationen om motionsorientering.
Uppmanas också att ta med kompasser för utlåning.
§ 21 Borås O-rings ungdomspris
Efter förra mötet sammanställde Lena reglerna som vi kommit överens om.
Då dessa skickades ut så reagerade VOF på att även klasserna H/D12 var inkluderade. Enligt
VOF diskuteras det numera alltmer intensivt att avskaffa alla former av serier för ungdomar
under 12 år.
Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att H/D12 inkluderas under 2016 eftersom vi redan
hade gått ut med detta till föreningarna. Sedan ska vi utvärdera och fundera på hur vi gör
nästa år.
Göran Svahn har varit i kontakt med SM Sport som kommer att sponsra med 4.700:- i
presentkort, vilket vi är mycket tacksamma för. Det betyder att Borås O-ring lägger 2.500:- på
priser i år.
För 2016 ingår följande tävlingar (enligt beslut förra styrelsemötet):
1/5 OK Tranan, Medel
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8/5 OK Orinto, Medel
22/5 Gällstadbygdens OK, Sprint
3/9 OK Kullingshof, DM Medel
24/9 Bredareds IF, Medel
1/10 Rydboholms SK, Medel
2/10 Hestra IF
11/11 Borås GIF, nattsprint
Prisutdelning ske i samband med Downhill sprint.
§ 22 IP Skogen
Bengt-Åke rapporterade att möte har hållits mellan Borås O-ring och ansvariga från Borås
Stad. Man diskuterade bland annat vilket inflytande orienteringsföreningarna ska ha över
materiel. Man har också framfört Borås O-rings oro över hur IP Skogen sköts då den ordinarie
tjänstemannen är sjukskriven. Felaktigheter i materiel har medfört merarbete och skaderisker.
Beslutas att Bengt-Åke gör en skrivelse till Borås Stad från Borås O-ring med konkreta
exempel på händelser som inträffat.
Borås Stad har gått med på att investera i en vagn till duschanläggningen. All material till
duscharna ska finnas på vagnen så att anläggningen levereras komplett.
Borås Stad har lämnat ett förslag att orienteringsrörelsen skulle ta hand om det
orienteringsspecifika materialet (sportident, skärmar, skenor mm). Att detta alltså skulle ligga
utanför IP Skogen. Beslutades att vi inte är intresserade av detta i Borås O-ring, dels pga
platsbrist och dels pga att vi inte har tillräckligt med idéella krafter för att sköta det. Ingen
enskild förening har heller visat intresse. Alltså är materielen kvar i Borås Stad och i IP
Skogens regi.
§ 23 Övriga frågor
Kretsloppet 2016 marknadsföring av orientering? John har ett koncept klart från ett tidigare år
då en satsning gjordes med ”prova-på-bana” i samband med Kretsloppet. Ska vi göra något
iår? I så fall behövs 10-15 personer från orienteringsföreningarna som hjälper till under
Kretsloppsdagen (som är den 17/9).
Beslutas att göra ett arrangemang enligt Johns koncept. Borås O-rings föreningar ombeds att
gemensamt ställa upp med funktionärer, dvs 1-2 personer per förening. John kommer att boka
en plats, samt maila ut mer information till styrelsen och övriga funktionärer.
§ 24 Nästa möte
Måndag 2016-11-16. Plats meddelas senare.

Vid protokollet

Justerat

Lena Eriksson

Göran Svahn

