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Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Borås O-ring 2020-09-23 
Plats:  GIF-stugan, Knektås 
Närvarande: Göran Svahn 
 Lena Eriksson 
 Lennart Josefsson 
 John Kumlin 
 Dag Lorén 
 Anna-Karin Särén 
 Andreas Holmqvist 
 Carl-Henry Andersson 
 Johan Lindeblom 
 Thomas Almgren 
 
§ 18  Öppnande – dagordning 
Styrelsemötet öppnades av ordförande Göran Svahn. 
 
§ 19  Dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 20  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 21  Ekonomi 
Alla föreningar har betalt årsavgift för 2020. 
Fakturor för hyra av datorer har inte gått ut. Beslutas att kassören ska kontakta Borås 
Idrottshistoriska för att få reda på vilka föreningar som lånat datorerna under året, samt skicka 
fakturor. 
Beslutas att inte ta ut någon avgift för motionsorienteringsarrangemangen 2020 eftersom vi 
inte har något ungdomspris att finansiera i år.  
  
§ 22 Datorer och sportident  
Beslutas att Thomas Almgren, Borås GIF, är sammankallande till en grupp som tar ansvar för 
Borås O-rings datautrustning, samt det som behöver göras med sportidentutrustningen som 
ägs av IP Skogen. Thomas formerar gruppen med personer från olika arrangörsföreningar. 
Denna grupp har även ansvar för sportidentmöte som brukar hållas inför vårsäsongen varje år. 
 
§ 23  IP Skogen 
Borås Stad har kontaktuppgifter till flera orienteringsföreningar och hör av sig vid frågor 
kring IP Skogens material. Beslutas att Borås O-ring kallar till ett möte mellan IP Skogen och 
orienteringsrörelsen 1 gång/år (våren). Här bör medlemmar i SOL-gruppen delta eftersom det 
är den gruppen som har kontakterna med Borås Stad. Detta möte samordnas med 
kartdiskussion.  
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§ 24  Kartor 
Konstateras att det finns ett behov av att reda ut vad Borås Stad behöver kring planerad 
kartproduktion inför sitt budgetarbete. Beslutas att Borås O-ring kallar till ett möte med 
lämpliga personer på Borås Stad under vårvintern för att diskutera vilka uppgifter kommunen 
behöver och när. Se föregående punkt. 
 
§ 25  Motionsorientering 
Arrangemangen har utförts enligt plan under 2020, med allehanda fina anpassningar för att 
göra dem corona-säkra. Eloge till alla arrangörer som fixat detta. Eloge också till de 
föreningar som genomförde ”hemdagars” under vecka 30, och andra tävlingar, veckans bana 
med mera under detta speciella år. 
 
§ 26  Borås O-rings ungdomspris/I15 IF:s ungdomspris 
Delas inte ut 2020 på grund av corona-pandemin. Nu siktar vi på 2021 istället! 
 
§ 27  SOL Borås 
Thomas Almgren rapporterar att 2021 års SM-planer är skrinlagda för Borås vidkommande.  
 
§ 28  Övriga frågor 
Konstateras att många av Borås O-rings föreningar planerar arrangera tävlingar under 2021. 
 
§ 29  Nästa möte / årsmöte 
Beslutas att inte ha något styrelsemöte i november.  
Bestämmer datum och plats för Borås O-rings årsmöte: 
Onsdag 27 januari, kl 18.30 i Ymergården. 
Förslag till verksamhetsberättelse görs av ordförande och sekreterare och sänds ut till övriga i 
styrelsen för synpunkter och godkännande.  
 
§ 30 Avslut 
Mötet avslutades av ordföranden. 
 

  
 
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Lena Eriksson   Göran Svahn  


