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Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2018-11-19 
Plats:  Ryavallen, Borås 
Närvarande: Per Andersson 
 Lena Eriksson 
 Dag Lorén 
 Marianne Hansson 
 Bengt-Åke Svensson 
 Urban Bjufström 
 Johan Lindeblom 
 Linnéa Bäckström 
   
§ 28  Öppnande – dagordning 
Styrelsemötet öppnades av ordförande Per Andersson. 
 
§ 29  Dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 30  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 31  Ekonomi 
Några föreningar har ej betalt årsavgiften 2018. Kassören påminner dessa. 
Fakturor till huvudarrangörer av motionsorientering har skickats ut. Denna avgift går till att 
finansiera Borås O-rings ungdomspris. 
 
§ 32  Borås O-rings ungdomspris 
Prisutdelning skedde i samband med Zoo-orienteringen. 
Klubbpriset vanns av Hestra IF. 
 
Förslag på tävlingar till 2019 års pris togs fram. Kommer att läggas fram på årsmötet. 
1/5 Rydboholms SK, medel 
4/5 OK Orinto, medel 
5/5 IK Omega, medel 
12/5 IK Ymer, medel 
4/8 Mark-dubbeln, lång 
28/9 Bredareds IF, medel 
6/10 OK Tranan, lång 
13/10 Kinnaströms SK, sprint 
8/11 Borås GIF, nattsprint 
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§ 33   I 15 IF ungdomspris 
I samband med att I 15 IF avvecklat sin verksamhet, och föreningen upphört, har man beslutat 
att donera 20.000:- till ett nyinstiftat ungdomspris inom orientering. Priset benämns  
I 15 IF Ungdomspris. Enligt statuterna ska presentkort delas ut till slutsegrarna i Borås O-
rings Ungdomspris, klass D/H 16. Krav för utdelning är minst 3 deltagare per klass per 
tävlingssäsong. Det är Borås O-ring som förfogar över pengarna, ombesörjer inköp av 
presentkort och utdelningen av dessa.  
 
Styrelsen beslutar att utdelning av I 15 IF Ungdomspris ska att ske i samband med 
prisutdelning av Borås O-rings ungdomspris. 
 
Föreningarna uppmuntras att sprida information om det här priset till sina 
orienteringsungdomar. 
 
Statuterna förvaras hos sekreteraren i Borås O-ring. 
 
§ 34  Motionsorientering 
Linnéa visade en sammanställning på antal startande vid årets arrangemang. Konstateras att 
deltagarantalet ökat, vilket är glädjande.  
Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att vi fortsätter med arrangemang på olika platser 
liksom vi haft 2018. Fortsätter med onsdagar. Vidare beslutas att ha med samtliga 
arrangemang med samlingsplats angiven på Hitta-Ut-kartan, som vi tror är en viktig 
marknadsföringsplats. Annonsering i BT dagen före arrangemanget ombesörjs av respektive 
förening, men kostnaden betalas av Borås O-ring. I annonsen anges samlingsplatsen, och 
också hänvisning till motionsorientering.se liksom vi gjort i år. 
 
Beslutas att Linnéa gör en checklista på vad varje arrangör behöver ordna inför sitt 
arrangemang. Syftet med checklistan är att förenkla för arrangören och få en jämn kvalité. 
 
Beslutas att föreslå årsmötet oförändrade avgifter för deltagande i motionsorientering: vuxen 
50:-, ungdom 30:-, ungdom på bana 1 10:-. 
 
Beslutas att föreslå årsmötet följande datum 2019: 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 21/8, 28/8, 4/9, 
11/9, 18/9. 
 
Linnéa har ansvarat för motionsorienteringarna under flera år, men önskar nu att någon annan 
i styrelsen tar över ansvaret.  
 
§ 35  IP Skogen 
Finns nu tre anställda: Kenneth Rask, Lars-Göran Strid och Magnus Lövstrand.  
Prislista är fortfarande inte uppdaterat på hemsidan. Bengt-Åke har påtalat detta för ansvarig 
på Borås Stad. 
Bengt-Åke har kollat batteristatus på alla sportidentenheter. Byter på de som behöver nytt 
batteri.  
Bengt-Åke har lagt in önskemål om nyinköp av Sportidentenheter. 
 
§ 36 Borås O-rings datorer 
Utrustningen är genomgången och är i bra skick. 
Fakturor skickas ut under slutet av november.  
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§ 37 Kartkommittén 
Bengt-Åke informerade om att Hestra IF ansökt om att arrangera Götalandsmästerskapen i 
orientering på IK Ymers karträttighetsområde Kransmossen utan att samråda med 
karträttighetsinnehavaren. Bengt-Åke poängterade att Svenska Orienteringsförbundets 
(SOFT) samråds- och bokningsregler och Upphovsrättslagen gäller för 
orienteringsarrangemang och orienteringskartor. 
 
§ 38 Årsmöte 
Onsdag 23 januari 2019, kl 18.30. Det är Borås GIFs tur att ansvara för mötet.  
Plats: GIF-stugan i Knektås. 
 
Vid årsmötet har styrelsen följande förslag att lägga fram: årsavgift oförändrad, 
motionsorientering 2019, Borås O-rings ungdomspris 2019. 
 
Beslutades vem som skriver vad till verksamhetsberättelsen. Skickas till Lena senast 6/1, så 
sammanställer hon och skickar ut till samtliga i styrelsen för godkännande. 
 
§ 39 Övriga frågor 
Förelåg inga 
 
§ 40 Avslut 
Mötet avslutades av ordföranden. 
 

  
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Lena Eriksson   Per Andersson 
 


