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Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2019-11-18 
Plats:  Ryavallen 
Närvarande: Göran Svahn 
 Lena Eriksson 
 Lennart Josefsson 
 Bengt-Åke Svensson 
 Urban Bjufström 
 Kjell Johansson 
 Anders Kumlin 
 Marianne Hansson 
 Linnéa Bäckström 
 Dag Lorén 
 Johan Lindeblom 
 
  
§ 29  Öppnande – dagordning 
Styrelsemötet öppnades av ordförande Göran Svahn. 
 
§ 30  Dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 31  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 32  Ekonomi 
Alla föreningar har betalt årsavgift för 2019.  
Fakturor för motionsorientering har gått ut för både vår och höst. Dessa pengar används för att 
finansiera Borås O-rings ungdomspris. 
 
§ 33  Borås O-rings datorer 
Serverdatorn är nu i bruk. 
OLA går inte att ladda i de äldsta datorerna. 
 
§ 34  Borås O-rings ungdomspris 
Har fungerat bra i år, med serie i Eventor och att ungdomarna känner till priset. Detta märktes 
vid prisutdelningen som hölls i samband med Zoo-orienteringen. Det var nästan 
hundraprocentig uppslutning bland pristagarna. 
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Diskuterades och beslutades vilka tio tävlingar som ska ingå 2020: 
20 mars OK Skogshjortarna Medel natt 
1 maj Rydboholms SK Medel 
10 maj OK Orinto  Lång 
17 maj Gällstadbygdens SOK Sprint DM 
1 juli Skene SoIS Medel 
23 augusti OK Skogshjortarna Lång 
5 september Bredareds IF Medel DM 
13 september Ulricehamns OK Lång DM 
26 september OK Tranan Lång 
6 november Borås GIF  Sprint natt 
  
§ 35  I 15 IF ungdomspris 
Presentkort på 1000:- vardera till segrare i HD16 delades ut i samband med utdelningen i 
Borås O-rings ungdomspris. Glad överraskning för dessa båda segrare! 
 
§ 36  Kartor 
Inget nytt. 
 
§ 37  Motionsorientering 2019 och 2020 
Linnéa Bäckström har gjort en sammanställning som visar att deltagandet ökat något i år 
jämfört med 2018. Konstaterades att två arrangemang låg betydligt lägre än övriga och att det 
båda tillfällena varit rätt busigt väder… 
Vidare noterades att Bredareds IF:s arrangemang sticker ut, med flest deltagare både vid vår- 
och höstsäsongen.  
 
Bestämdes att motionsorienteringarna fortsätter på onsdagar även 2020, och att arrangerande 
förening själv väljer platsen för arrangemanget.  
Följande datum gäller: 
13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6 
19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9 
Föreningarna ombeds att meddela Linnéa i god tid innan årsmötet vilket/vilka datum de skulle 
vilja arrangera. Linnéa kommer att sammanställa och redovisa ett förslag på årsmötet. 
 
SOFT diskuterar förändrad klassindelning inför 2020 (ev 2021). Vi behöver bevaka vad som 
beslutas kring öppna banor och följa rekommendationen. 
 
§ 38  IP Skogen 
Bengt-Åke har sett till att IP Skogen förnyats med två nya brännare till duschanläggningen. 
Bra, för nu kan vi alla se fram emot varma, sköna duschar till vårsäsongen! 
Fler sportidentpinnar ska köpas in. 
64 sportidentenheter ska skickas in för batteribyte under vintern. 
 
§ 39  Årsmöte 
Beslutas att årsmötet hålls onsdagen 29 januari, kl 18.30. Plats: Borgstena hembygdsförenings 
stuga.  
 
Styrelsens förslag: årsavgift oförändrad, motionsorientering 2020, Borås O-rings ungdomspris 
2020. 
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Beslutas vem som skriver vad till verksamhetsberättelsen. Skickas in till Lena före 6/1. Lena 
sammanställer och skickar ut till styrelsen för godkännande före årsmötet.  
 
§ 40 Övriga frågor 
Bengt-Åke Svensson undrade över den sk SOL-gruppens uppdrag och vilket arbete som den 
utför. Göran Svahn som ingår i gruppen redogjorde i korta drag för att gruppen bildats med 
anledning av kommande SM-arrangemang i Borås. Styrelsen enades om att det vore intressant 
om någon vill redovisa SOL-gruppens arbete på Borås O-rings årsmöte. Göran kommer att 
prata med gruppen om detta.  
 
§ 241  Avslut 
Mötet avslutades av ordföranden. 
 

  
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Lena Eriksson   Göran Svahn  


