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Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2017-11-20, kl 18.30
Plats:
Ryavallen
Närvarande:
Göran Svahn
Lena Eriksson
Linnéa Bäckström
Lennart Josefsson
Bengt-Åke Svensson
Kjell Johansson
Urban Bjufström
Per Andersson
Johan Lindeblom
Dag Lorén

§ 28 Öppnande – dagordning
Styrelsemötet öppnades av ordföranden Göran Svahn.
§ 29 Dagordning
Den av ordföranden föreslagna dagordningen godkändes med tillägg ”Borås O-rings datorer”.
§ 30 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 31 Ekonomi
Faktura för Motionsorientering hösten har skickats ut. Vårens fakturor är samtliga betalda.
Fakturor för hyra av datasekretariat hösten skickas snart ut.
Två föreningar har inte betalt årsavgiften för 2017. Urban påminner dessa.
§ 32 Motionsorientering 2017
Samtliga arrangemang genomförda enligt plan. Deltagarantalet har sjunkit under året, oklart
varför. Vädret? Platsen?
Diskuteras hur vi ska fortsätta 2018. Beslutas att förslaget som läggs fram på årsmötet blir att
fortsätta med konceptet Motionsorientering på onsdagar. 5 tillfällen på våren med start 16/5
och 5 på hösten. Vårens arrangemang förläggs på Kransmossen, och till hösten drar vi ut på
”turné” till olika platser utanför stan (Rydboholm, Bredared mfl).
Marknadsföringen diskuterades. Att annonsera på Hitta-Ut-kartan tror vi är bra. Likaså
annonsen under Idrottssekreteraren BT. Inbjudan borde kunna spridas bättre, t ex anslås på
fler ställen. Kan vi också göra inbjudan mer tydlig för att fånga intresset?
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§ 33 Borås O-rings ungdomspris
Det har fungerat bra i år, både med serie i Eventor med prisutdelning.
Reglerna ska kompletteras med att löpare i arrangerande förening får räkna sitt resultat.
Diskuterar vilka tävlingar som ska ingå 2018 och tar fram ett förslag till årsmötet:
15 april
OK Tranan
medel
29 april
IK Ymer
lång
6 maj
Ulricehamns OK
medel
10 maj
OK Orinto
medel
20 maj
Skene SoIS
sprint (DM)
27 maj
Gällstadbygdens SOK sprint
18 augusti
Rydboholms SK
medel
8 september
Bredareds IF
medel
23 september OK Mark/Skene SoIS lång (DM)
9 november
Borås GIF
sprint (natt)
Pris till bästa ungdomsklubb diskuterades. Är det intressant? Ska vi fortsätta? Mötet beslutade
att fortsätta med priset.
§ 34 Kartgruppen
Inget nytt.
§ 35 IP Skogen
IP Skogen har fungerat bättre under hösten jämfört med tidigare under året. Har nu en anställd
som jobbar dagtid.
Ny blankett för användande av sportidentsystemet ska säkerställa rätt debitering.
Bengt-Åke Svensson har gått igenom alla SI-enheter och byter batterier där det behövs.
50 reflexer för nattorientering är inköpta.
50 nya glasfiberställ för kontroller ska köpas in.
§ 36 Borås O-rings datorer
Nu har vi 4 st on-linekontroller.
Datorerna har varit uthyrda till 28 arrangemang.
Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet samma hyreskostnad som 2018.
§ 37 Årsmöte 2018
Onsdag 24 januari. Hestra IF står på tur att vara värd för årsmötet.
§ 38 Övriga frågor
Inga
§ 39 Avslut
Mötet avslutades av ordföranden.
Vid protokollet

Justerat

Lena Eriksson

Göran Svahn

