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Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2018-05-21
Plats:
Borås GIF, Knektås
Närvarande:
Göran Svahn
Lena Eriksson
Dag Lorén
Marianne Hansson
Lennart Josefsson
Bengt-Åke Svensson
Urban Bjufström
Johan Lindeblom
John Kumlin

§ 15 Öppnande – dagordning
Styrelsemötet öppnades av ordförande Göran Svahn
§ 16 Dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 17 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§ 18 Ekonomi
Några föreningar har ej betalt årsavgiften 2018. Kassören påminner dessa.
Beslutas att I 15 IF inte ska betala någon årsavgift eftersom föreningen kommer att läggas ner.
Samtliga föreningar som fakturerats för hyra av datorer har betalt. Det finns nu cirka 42.000:i datorfonden.
§ 19 Kartkommittén
Bengt-Åke Svensson rapporterade att han skickat in underlag för kartbidrag till Borås Stad i
vanlig ordning. Föreningarna får ut bidrag när de redovisat färdig karta.
O-eventföreningarna har diskuterat möjligheten att köpa en kartprinter. Martin Karlsson i
Hestra ska ta fram offert.
§ 20 Motionsorientering 2018
Programmet är spikat och säsongen inledd med Bredareds IF:s arrangemang förra onsdagen.
Alla uppmanas att sprida information om att Motionsorienteringarna pågår.
Nu finns en fot till beachflaggan.
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§ 21 IP Skogen
Personalfrågan är löst och allt fungerar bra nu.
Nyinköp har gjorts av en switch till datavagnen, och 50 nya glasfiberställ. Dessutom är
beachflags med Mål och Start beställda, samt 60 st sportidentpinnar.
Beställningssedel och prislista är inte uppdaterat på hemsidan. Bengt-Åke har påtalat detta för
ansvarig på Borås Stad som lovat att åtgärda snarast.
§ 22 Borås O-rings ungdomspris
Allt flyter på som planerat. Ligger nu som serie i Eventor och man kan gå in och kolla aktuell
ställning. Länk finns till reglerna.
Beslutas att prisutdelning sker på samma sätt som 2017, alltså på morgonen innan Zooorienteringen. John håller i detta.
Göran Svahn kommer att kontakta SM Sport för att kolla om de sponsrar med en summa
liksom tidigare år. Beslutas att dela ut presentkort med samma valörer som förra året: 400:till segrare, 300:- till tvåan och 200:- till trean. 6 klasser totalt.
Marianne kommer att kontakta SM Sport för att beställa presentkorten och hämta ut dem
innan prisutdelningen.
Marianne räknar ut klubbpriset och lämnar pokal mm till John inför prisutdelningen.
§ 23 Kretsloppet 15 september
John planerar en mikroorientering på samma sätt som tidigare år i samband med Kretsloppet.
Syftet är att marknadsföra orientering på ett kul sätt. Det kommer att finnas material att dela
ut, t ex Hitta-Ut-kartan. Funktionärer behövs från alla Borås O-rings föreningar. John kommer
att skicka ut förfrågan och göra ett bemanningsschema.
§ 24 Nya datalagen GDPR
Konstateras att Borås O-ring inte har några register annat än en adresslista på ingående
föreningar och styrelsemedlemmar. Denna finns på persondator hos sekreteraren.
§ 25 Övriga frågor
Förelåg inga
§ 26 Nästa möte
Måndag 19 november kl 18.00. Troligtvis Ryavallen.
§ 27 Avslut
Mötet avslutades av ordföranden.

Vid protokollet

Justerat

Lena Eriksson

Göran Svahn

