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Protokoll nr 1 fört vid konstituerande styrelsemöte med Borås O-ring 2020-03-12 
Plats:  Ryavallen 
Närvarande: Göran Svahn 
 Lena Eriksson 
 Lennart Josefsson 
 Bengt-Åke Svensson 
 Urban Bjufström 
 John Kumlin 
 Marianne Hansson 
 Andreas Holmqvist 
  
§ 1  Öppnande – dagordning 
Styrelsemötet öppnades av ordförande Göran Svahn. 
 
§ 2  Dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 3  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4  Konstituering av styrelsen 
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
Ordförande:  Göran Svahn, Borås GIF 
Vice ordf: Dag Lorén, OK Frisene 
Kassör: Urban Bjufström, SOK 68 
Sekreterare: Lena Eriksson, Elfsborg SOK 
Ledamot: Marianne Hansson, Bredareds IF 
 Johan Lindeblom, IK Omega 

 Vakant, Hestra IF 
Suppleant: John Kumlin, IK Ymer 
 Lennart Josefsson, Rydboholms SK 
 Elin Birkestad, OK Orinto 
 
§ 5  Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna fördelades enligt följande: 
Borås O-rings resp I15IF:s ungdomspris: Marianne Hansson, Johan Lindeblom, John Kumlin 
Datorer och Sportident:  Vakant* 
IP Skogen   Vakant* 
Kartor:   Vakant* 
Motionsorientering:  Hestra IF, John Kumlin 
Hemsidan = orienteringboras.se John Kumlin 
Valberedning:   OK Frisene, IK Omega 
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VOF-kontakt:   Lena Eriksson 
 
*Bengt-Åke Svensson som i många år skött dessa arbetsuppgifter avsäger sig nu 
uppdraget. Därför beslutar styrelsen att samtliga föreningar ska kolla bland sina 
medlemmar vilka personer det finns om kan tänka sig att sköta dessa arbetsuppgifter 
med start direkt.  
Tanken är att ha en grupp bestående av ca 3 personer som sköter Borås O-rings 
datorer och sportident. Inköp, funktion, uthyrning/fakturering, uppdatering av 
programvara mm.    
En annan grupp tar hand om IP Skogen. Att vara representera 
orienteringsföreningarna gentemot Borås Stad vid önskemål om nyinköp, 
hyressättning mm. 
Beträffande Kartor behövs en person som är kontaktperson gentemot Borås Stad vad 
avser flerårsplan (för att Borås Stad ska kunna lägga in det i budget) och för 
diskussioner kring bidragsfrågor.  

 
§ 6  Firmatecknare 
Att utgöra firmatecknare för föreningen under verksamhetsåret utsågs ordförande Göran 
Svahn, kassör Urban Bjufström samt sekreterare Lena Eriksson var för sig upp till 10.000 
kronor. Över detta belopp tecknar ordförande och kassör tillsammans. 
 
§ 7  Ekonomi 
Faktura på årsavgift 2020 kommer att sändas ut inom kort.  
Fakturor för motionsorienteringsarrangemang 2019 kommer att sändas till de föreningar som 
inte har betalt. Pengarna används för att finansiera Borås O-rings ungdomspris. 
 
§ 8  Kartor 
Bengt-Åke Svensson har avsagt sig uppdraget. Se §5. 
 
§ 9  Motionsorientering 2020 
Program för 2020 års motionsorienteringar fastställdes. John Kumlin ser till att programmet 
kommer med på Hitta-Ut-kartan som släpps till våren. Där hänvisas till motionsorientering.se. 
Därför behöver föreningarna inte bestämma plats för arrangemanget redan nu, utan detta läggs 
in på motionsorientering.se 
13/5 Bredareds IF 
20/5 Borås GIF 
27/5 Hestra IF 
3/6  IK Ymer 
19/8 Bredareds IF 
26/8 Rydbholms SK 
2/9 OK Orinto 
9/9 Borås GIF 
16/9 Hestra IF 
Eftersom många föreningar har egna arrangemang på våren blev det planerade datumet 10/6 
utan arrangör. Om någon förening får lust att hugga det datumet är det välkommet! 
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Borås O-ring har gjort en checklista för arrangör. Denna bifogas protokollet. 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. 
 
§ 10  IP Skogen 
Beng-Åke Svensson har avsagt sig uppdraget att vara orienteringsföreningarnas 
kontaktperson gentemot Borås Stad. Se §5. 
 
§ 11 Datorer och sportident 
Bengt-Åke Svensson har avsagt sig uppdraget att sköta Borås O-rings datorer. Mikael 
Landergren som också jobbar med detta är informerad. Se §5. 
 
§ 12  Borås O-rings ungdomspris/I 15 IF ungdomspris 
Vilka tävlingar som ingår 2020 redovisades på årsmötet. I dagarna har kommit 
regeringsbeslut att inga sammankomster med mer än 500 deltagare får hållas. Syftet är att 
hindra spridning av coronaviruset. Detta innebär att tävlingar kommer att ställas in under 
våren, vi vet idag inte hur många. 
 
Beslutas att ta en ny diskussion kring Borås O-rings ungdomspris på mötet i maj. Får vi ihop 
tillräckligt många tävlingar för att dela ut priset? 
 
Johan Lindeblom lägger in som en serie i Eventor, samt informerar varje arrangör och ber 
dem att lägga en länk på sitt arrangemang. 
 
Göran Svahn kontaktar SM Sport om sponsring av presentkort. 
 
§ 13 Rapport från SOL-gruppen 
Göran Svahn informerade att tre kartritare är kontrakterade för kartor till sprint-SM 2021. 
Planering för SM-arrangemangen 2021 fortskrider enligt plan. 
 
§ 14 Övriga frågor 
Stort tack till Bengt-Åke Svensson som skött ett flertal arbetsuppgifter åt Borås O-rings 
föreningar i många år! 
 
§ 15 Nästa möte 
Tisdag 26 maj, kl 18. Ryavallen.  
 
§ 16 Avslut 
Mötet avslutades av ordföranden. 
 

  
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Lena Eriksson   Göran Svahn  


