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Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2019-05-20 
Plats:  Ryavallen 
Närvarande: Göran Svahn 
 Lena Eriksson 
 Lennart Josefsson 
 Bengt-Åke Svensson 
 Urban Bjufström 
 Kjell Johansson 
 John Kumlin 
 Marianne Hansson 
 Stefan Aroneng 
  
§ 16  Öppnande – dagordning 
Styrelsemötet öppnades av ordförande Göran Svahn. 
 
§ 17  Dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 18  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 19  Ekonomi 
Faktura på årsavgift 2019 är utsänd via e-post till föreningarna. Borås GIF har inte betalt.  
Det finns ca 40.000:- kvar i datorfonden efter att en del nyinvesteringar gjorts under våren. 
 
§ 20  Kartor 
Sammanställning för bidragsansökan har skickats in till Borås Stad. 
 
Diskuteras om det vore bra med en färgkopiator vid Motionsorienteringarna, för att snabbt 
kunna kopiera fler kartor. Enas om att det inte kommer att löna sig ekonomiskt. 
Dock vore det bra om de föreningar som vet att de kommer att dyka upp med ett stort antal 
deltagare förvarnar arrangören så kartorna räcker.  
 
Konflikten som uppstod i och med att Hestra valt att arrangera Götalandsmästerskap i samma 
terräng som Ymer/Borås GIF planerat att arrangera DM har lösts genom medling från VOF. 
 
§ 21  Motionsorientering 2019 
Ett arrangemang genomfört med ca 70 deltagare. Det är trevligt om någon fotar och skickar 
till Linnéa så kan hon lägga in bilder på vår sida i Facebook. 
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Linnéa Bäckström har gjort en checklista för arrangör, och distribuerat den till arrangörerna. 
Om någon har några kompletteringar till listan så meddela Linnéa. Det är ett levande 
dokument som vi kan förändra när vi ser att så behövs. Tanken är att det ska vara en hjälp för 
arrangören. 
 
Från 2019 ingår även närtävlingar typ Motionsorientering i SOFTs skattesystem. Överskottet 
på inkomster över 2500:- beskattas. 
 
§ 22  IP Skogen 
Varmvattenbrännaren till duscharna har krånglat under våren. Bengt-Åke jobbar på att det ska 
finnas någon form av reservlösning. 
I övrigt har IP Skogen fungerat bra.  
Ymer har lämnat in önskemål om nyinköp av material till IP Skogen.  
 
§ 23  Datorer 
Ny serverdator är inköpt, men har inte tagits i bruk ännu. 
 
§ 24  Borås O-rings ungdomspris/I 15 IF ungdomspris 
 
Göran har varit i kontakt med SM Sport som sponsrar med samma belopp i år (2400:-). 
Beslutas att vi delar ut samma prissumma i år som förra året: dvs 400:- till ettan, 300:- till 
tvåan och 200:- till trean i varje klass (6 klasser, totalt 5.400:-). Detta innebär en utgift på 
3.000:- för Borås O-ring, vilket finansieras genom motionsorienteringarna.  
 
§ 25  Kretsloppet 
Finns intresse för mikroorientering vid Kretsloppet 2019 (14 september)? Det behövs cirka 8 
funktionärer. Beslutas att John kollar intresset hos föreningarna. 
 
§ 26 Övriga frågor 
Förelåg inga. 
 
§ 27 Nästa möte 
Måndag 18 november, kl 18. Ryavallen.  
 
§ 28 Avslut 
Mötet avslutades av ordföranden. 
 

  
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Lena Eriksson   Göran Svahn  


