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Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2017-05-22, kl 18.30 

Plats:  Hestrastugan 

Närvarande: Göran Svahn 

 Lena Eriksson 

 Linnéa Bäckström 

 Marianne Hansson 

 Lennart Josefsson 

 Bengt-Åke Svensson 

 Kjell Johansson 

 Sara Åberg 

 John Kumlin 

  

§ 16  Öppnande – dagordning 

Styrelsemötet öppnades av ordföranden Göran Svahn.  

 

§ 17  Dagordning 

Den av ordföranden föreslagna dagordningen godkändes.  

 

§ 18  Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 19 Ekonomi 

Fakturor för datahyra under våren har gått ut. 

Beslutas att skicka fakturor på 500:-/arrangemang till de föreningar som står som 

huvudarrangörer för Motionsorienteringarna. Det blir ett säkrare sätt än att bara be 

föreningarna betala in till Borås O-ring. Sekreterare och kassör ombesörjer faktureringen. 

 

§ 20  Motionsorientering 2017 

Två arrangemang genomförda hittills. Har fungerat bra. 

Eftersom vi var tvungna att flytta ett arrangemang under hösten till 20 september, så byts 

också huvudarrangör (Bredared har egen tävling i slutet av september och kan då inte 

arrangera en motionsorientering så nära inpå). Borås GIF tar 20 september och Bredareds IF 

tar 30 augusti. Hjälpföreningar kvarstår på sina datum enligt plan.  

Linnéa kontaktar Kypegården och meddelar att vi kommer att arrangera där under 

höstsäsongen. 

 

§ 21 IP Skogen 

Ny och lite ovan personal har börjat på IP Skogen. Bengt-Åke för ”dagbok” hur det fungerar 

nu, eftersom det varit en del strul efter personalbytet.  

Prissättningen på IP Skogen material kommer att revideras. 
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§ 22  Kretsloppet 2017 

John informerar att det även i år kommer att vara en monter där man kan prova 

”mikroorientering” i samband med Kretsloppet 16/9. Samarbete mellan Borås O-rings 

föreningar. Montern ska bemannas under cirka 8 timmar och alla föreningar uppmanas att 

ragga personal. Beslutas att John skickar ut information till alla föreningar och meddelar hur 

många som behövs från varje förening. 

 

§ 23  Borås O-rings ungdomspris 

Finns nu som en serie i Eventor. Resultat uppdateras kontinuerligt.  

Beslutas att Göran kontaktar SM sport och beställer presentkort i god tid. 6 x 400:-, 6 x 300:- 

och 6 x 200:-. 

Prisutdelning sker före Zoo-orienteringen. John håller i tidsschemat, och förrättar själva 

prisutdelningen.  

Marianne ser till att resultatet anslås på Downhill. 

 

§ 24  Borås O-rings datorer och sportident 

2 st onlinekontroller är på gång.  

Nya mastrar är på gång. 

Serverdatorn har krånglat, eventuellt behöver ny köpas in. Beslutas att Bengt-Åke har fria 

händer att besluta om, och genomföra inköp om så behövs. 

 

§ 25 Övriga frågor 

Inga 

 

§ 26 Nästa möte 

Måndag 2017-11-20, Borås Arena, kl 18.30 

 

§ 27 Avslut 

Mötet avslutades av ordföranden. 

 

  

 

Vid protokollet   Justerat 

 

 

 

Lena Eriksson   Göran Svahn 


