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BORÅS O-RING 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 23 januari 2019. 
Plats: GIF-stugan Knektås 
Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 
 
§ 1  Öppnande 
Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter 
välkomna. 
 
§ 2  Val av ordförande och sekreterare 
Till att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Maritha Hallberg, IK Ymer, och till sekreterare 
valdes Lena Eriksson, Elfsborg SOK. 
 
§ 3   Upprop 
Upprop av föreningarnas ombud förrättades. 
 
§ 4   Val av justerare – rösträknare 
Till att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare utsågs Stefan Eksberg och Anders 
Kumlin. 
 
§ 5   Årsmötets utlysande 
Årsmötet annonserades i styrelsemötesprotokoll nr 3 (2018-11-19) samt i 
utskick av kallelse via e-post till alla föreningar och styrelsen 2018-11-27. Mötets utlysande 
godkändes av årsmötet.  
 
§ 6   Dagordning 
Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 7   Verksamhetsberättelse för 2018 
Verksamhetsberättelse för 2018 föredrogs och godkändes med några små justeringar i 
slutordet. 
 
§ 8   Ekonomisk berättelse 
2018 års ekonomiska berättelse delades ut, denna lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 9   Revisorernas berättelse 
Lästes upp av Mikael Landergren, och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 10  Ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
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§ 11  Motioner och skrivelser 
Förelåg inga. 
 
§ 12  Val 
a) Till ordförande på ett år omvaldes Göran Svahn, Borås GIF.  
b) Till styrelseledamöter på två år omvaldes Lena Eriksson, Elfsborg SOK, Urban Bjufström, 

SOK 68 och Marianne Hansson, Bredareds IF. 
c) Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Dag Lorén, OK Frisene, Johan Lindeblom, IK 

Omega, John Kumlin, IK Ymer, och Lennart Josefsson, Rydboholms SK. 
d) Till revisorer på ett år omvaldes Göran Eklöf, IK Ymer, och Mikael Landergren, Hestra 

IF. 
e) Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Kent Edlund, Elfsborg SOK, och Anders 

Kumlin, IK Ymer. 
 

§ 13  Val av valberedning 
På tur att utse valberedning står Dalsjöfors GoIF och Rydboholms SK. Beslutades att dessa 
klubbar lämnar namn till styrelsen. 
 
§ 14  Lottning av ordförande för 2020 
Eftersom Göran Svahn, Borås GIF, tackat ja till att vara ordförande ett år till beslutas att 
Hestra IF, som lottats att vara ordförande 2014, står på tur när Göran väljer att avgå. 
Ordningen med att lotta ordförande för ett år i taget (enligt beslut på årsmöte 2011-01-26) 
kommer då att återupptas. 
 
§ 15  Styrelsens förslag 
a) Årsavgift 2019: oförändrad, dvs 500 kr. För IK Omega och OK Orinto 400 kr. Beslutades 

att bifalla förslaget. Faktura skickas via e-post till styrelsemedlemmar samt till den av 
föreningen angivna e-postadressen. Se till att vidarebefordra den till föreningens kassör.  

b) Hyra av datasekretariatet beslutades till 600 kr, samt 100 kr för onlinekontrollerna. 
 

§ 16  Information från styrelsen 
a) Motionsorientering 2019: Linnéa Bäckström redogjorde för styrelsens förslag att 2019 års 

arrangemang läggs på olika platser liksom vi gjort under 2018. Onsdagar gäller även 
fortsättningsvis, 5 arrangemang under våren och 5 under hösten. Styrelsen får i uppdrag 
att göra programmet. Vidare arbetar styrelsen på att göra en checklista för arrangörer för 
att förenkla för den som ska arrangera. 
Programmet ska vara spikat så att datum och plats kan annonseras på Hitta-ut-kartan som 
vi ser som en bra marknadsföringskanal. Övriga marknadsföringskanaler är 
orienteringboras.se, motionsorientering.se, Facebook, Borås Tidning mm. 

b) IP Skogen och sportident 
Bengt-Åke Svensson berättade att det nu fungerar bra personalmässigt på IP Skogen. 
Nyinvesteringar SI-pinnar och glasfiberstavar har gjorts. Nya SI-enheter planeras att 
köpas in, vilket skulle göra oss mer oberoende av att låna från andra kretsar. 

c) Borås O-rings datorer 
Fungerar bra. Inga större nyinköp är planerade under 2019. 

d) Borås O-rings ungdomspris. 
Har fungerat bra under 2018. Bra att det ligger som en serie i Eventor. 
Beslutas att styrelsen utser vilka 10 tävlingar som ska ingå 2019. 
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e) I 15 IF ungdomspris: Göran Svahn redogjorde för det nya ungdomspriset som blivit 
möjligt genom en donation från I 15 IF. Föreningen har under 2018 avvecklat sin 
verksamhet och skänkt en summa pengar till stimulans för ungdomsorientering. Statuterna 
för priset delades ut på mötet. Borås O-ring förvaltar medlen och ser till att priset delas ut 
till segrare i Borås O-rings ungdomspris i klasserna D/H16 varje år. 

f) Kartor: Bengt-Åke Svensson kommer att skicka ut bidragsförfrågan i vanlig ordning. 
 
§ 17  Information från VOF 
Bertil Åkesson presenterade en hel del information från VOF: 

- Ungoteket: projekt för att utbilda ungdomar i föreningslära 
- 13.14-USM-VOJS: aktiviteter för orienterande ungdomar, juniorer och seniorer.  
- Arrangemangsträffar, tävlingsledare och banläggare, Borås 25/2 
- Utbildningshelg 2-3/2, Vara 
- Västgötatoppen 
- Marknadsföring av arrangemang via annonsering i VOF:s kanaler. 

 
§ 18  Övriga frågor 
Inga övriga frågor väcktes av årsmötet. 
 
§ 19  Avslutning 
Omvalde ordföranden Göran Svahn avslutade mötet och riktade ett särskilt tack till Maritha 
Hallberg som agerat ordförande för årsmötet, Bengt-Åke Svensson för idogt arbete året runt 
med IP Skogen/Sportident, samt ”ständiga sekreteraren” Lena Eriksson. 
 
 
 
 
 
 
Maritha Hallberg   Lena Eriksson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
 
 
Stefan Eksberg   Anders Kumlin 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 


	BORÅS O-RING

