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Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2016-11-17, kl 18.00 
Plats:  Ryavallen, Borås 
Närvarande: Göran Svahn 
 Lena Eriksson 
 Urban Bjufström 
 Kjell Johansson 
 Dag Lorén 
 Linnéa Bäckström 
 Lennart Josefsson 
 John Kumlin 
 Johan Lindeblom 
 Bengt-Åke Svensson 
  
§ 25  Öppnande – dagordning 
Styrelsemötet öppnades av ordföranden Göran Svahn.  
 
§ 26  Dagordning 
Den av ordföranden föreslagna dagordningen godkändes med tillägg för en punkt: Borås O-
rings datorer. 
 
§ 27  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 28  Ekonomi 
Samtliga föreningar har betalt årsavgift för 2016.  
 
§ 29  Kartor 
Borås Stad hanterar beslut om kartbidrag löpande under året. En förutsättning för att detta ska 
fungera är att sammanställning på planerad produktion lämnas in varje år. Detta ombesörjs för 
Borås O-rings räkning av Bengt-Åke Svensson.  
Han kommer, som vanligt, att skicka ut förfrågan till föreningarna efter årsmötet. 
 
§ 30  Motionsorientering 2017 
Efter diskussion beslutades följande: 

- Vårsäsong 5 tillfällen, vid Ymergården 
- Höstsäsong 5 tillfällen, vid Kypesjön 
- Inför 2018 ska vi diskutera att förlägga motionsorientering t ex hos Rydboholms SK 

eller Bredareds IF. Alltså lite utanför stan. 2017 blir det stadsnära för att locka fler 
klubblösa.  

- Fortsatt marknadsföring via HittaUt-kartan, Borås Tidning och Sociala medier. 
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Ekonomisk fördelning diskuterades. Det har inkommit olika förslag på fördelning, t ex att alla 
pengar läggs i en pott och sedan fördelas utifrån arbetsinsats, eller att alla pengar går till 
Borås O-ring för att t ex finansiera Borås O-rings ungdomspris. 
Vi konstaterar att det handlar om mycket små pengar för hjälpföreningarna, kanske 250:-
/tillfälle. Är det ens värt besväret att fördela pengar hit och dit för så små pengar? Har 
huvudföreningarna betalt ut till sina hjälpföreningar och till Borås O-ring för 2016 enligt den 
fördelningsprincip som bestämts tidigare? 
 
Efter diskussion enas vi om att: 

-  fördelningen av pengarna måste vara enkel för att kunna fungera 
- huvudföreningen behöver ha någon form av ersättning eftersom man har utgifter för t 

ex kartor och sportident. Alltså kan inte alla inkomsterna gå till Borås O-ring. 
- Med de deltagarsiffror vi haft 2016 (dvs ca 50 startande/tillfälle) blir intäkten ca 

1.500-2.000:-/arrangemang. 
- Hjälpföreningens ersättning blir så låg att det är tveksamt med allt jobb det innebär 

med uträkning och betalning. Men någon form av cred för nedlagt arbete vore ändå 
bra? 

 
Beslutas om följande förslag till årsmötet: 
Huvudföreningen betalar in 500:-/arrangemang till Borås O-ring. Hjälpföreningen får ingen 
ersättning alls. Detta kommer att generera 5.000:- till Borås O-ring som ska användas för 
marknadsföring av Motionsorientering samt till priser för Borås O-rings ungdomspris. 
 
§ 31  Borås O-rings ungdomspris 
 
Konstaterades att vi inte skött priset speciellt väl i år. Vi bör t ex anslå resultat och vi bör tala 
om tydligare när det ska bli prisutdelning.  
 
Beslutas att prisutdelningen ska hållas på morgonen före Zoo-orienteringen. I samband med 
de övriga prisutdelningar som hålls kl 9.30. Resultatet ska anslås på Downhill, alltså dagen 
innan, så att pristagarna får en chans att komma till prisutdelningen.  
 
Beslutar att lägga fram följande förslag på tävlingar till årsmötet: 
23/4  IK Omega, medel 
1/5 OK Orinto, medel 
7/5 IK Ymer, medel 
6/8 Tranan/Ulricehamn, lång 
26/8 Hestra IF, medel 
27/8 Rydboholms SK, medel 
2/9 Orinto/Räven, medel 
24/9 Bredareds IF, medel 
8/10 Kinnaströms SK, sprint 
10/11 Borås GIF, sprint natt 
 
§ 32  IP Skogen 
Bengt-Åke rapporterade att Bengt Albinsson åter är i tjänst på IP Skogen efter sjukskrivning. 
 
§ 33  Borås O-rings datorer 
Onlinekontrollerna fungerar bra. Beslutas att köpa in två till.  
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De sju äldsta datorerna behöver uppgradera operativsystem för att bli mer användbara. 
Beslutas att Bengt-Åke och John jobbar vidare med att testa om det går. 
 
§ 34  Årsmöte 
Beslutas att årsmötet blir onsdag 25 januari. Rydboholms SK står som värd. 
Valberedningen består av Sara Åberg (I 15 IF) och Lena Eriksson (Elfsborg SOK). 
 
 

  
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Lena Eriksson   Göran Svahn 
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BORÅS O-RING    
 
 
 
 
 
 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
 
Föreningar anslutna till Borås O-ring kallas till årsmöte onsdagen den 25 januari 2017,  
kl 18.30, i Rydboholms SK:s stuga vid Storsjön. 
 
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 
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BORÅS O-RING 
 
 
 
 
 
 
 
ANMÄLAN OCH FULLMAKT TILL ÅRSMÖTE 
 
Undertecknad förening representeras av följande ombud vid Borås O-rings årsmöte  
onsdagen 25 januari 2017. 
 
Röstar:  ________________________________ 
 
 
Övriga deltagare: ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 
  
 
Förening:  ________________________________ 
 
 
Insändes till Borås O-ring, Lena Eriksson, Svanvägen 16, 504 75  BORÅS 
senast 2017-01-15. 
 
=================================================================== 
 
 
 
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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