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BORÅS O-RING 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2021. 
Plats: Digitalt 
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 Urban Bjufström och 
Stefan Aroneng.  
 
§ 5   Årsmötets utlysande 
Årsmötet annonserades i styrelsemötesprotokoll nr 2 (dat 2020-09-23) samt i 
utskick av kallelse via e-post till alla föreningar och styrelsen 2020-12-01. Mötets utlysande 
godkändes av årsmötet.  
 
§ 6   Dagordning 
Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 7   Verksamhetsberättelse för 2020 
Verksamhetsberättelse för 2020 föredrogs och godkändes av mötet.  
 
§ 8   Ekonomisk berättelse 
2020 års ekonomiska berättelse redovisades av kassören Urban Bjufström. Den ekonomiska 
berättelsen lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 9   Revisorernas berättelse 
Lästes upp av Lena Eriksson, 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 Information om IP Skogen 
Fredrik Odelberg redogjorde för det möte som hållits mellan Borås Stad (Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen) och orienteringsrörelsen i Borås/Bollebygd, angående förändring av 
IP Skogen. Borås Stad vill minska sina kostnader för IP Skogen och har därför startat en 
dialog med orienteringsföreningarna.  
 
§ 12 Motioner och skrivelser 
Magnus Lindberg redogjorde för två motioner som skickats in av IK Ymer. 

1. Förslag att Borås O-ring bildar grupper för kartfrågor samt IP Skogen-frågor. 
Vidare att SOL formellt väljs som föredragande för dessa frågor gentemot Borås 
Stad. Minst en person från SOL bör vara med i Kartgrupp respektive IP Skogen-
grupp. Grupperna bör innehålla medlemmar från samtliga föreningar. 
Årsmötet diskuterade frågan om grupper, och enades om att formellt utse 
Kartgrupp, IP Skogengrupp samt en grupp som ansvarar för Datorer och 
Sportident. Val förrättas under punkt 13. I grupperna bör framförallt ingå 
personer från samtliga föreningar som arrangerar tävlingar. SOL är föredragande 
gentemot kommunen.  

2. Förslag att Borås O-ring byter namn till Orientering Borås. Syftet är att tydliggöra 
vad organisationen står för. Det finns redan en etablerad hemsida: 
orienteringboras.se som fungerar som en bra plattform för orienteringsrörelsen. 
Årsmötet diskuterade namnfrågan och enades om att godkänna ett namnbyte till 
Orientering Borås. Styrelsen får i uppdrag att lusläsa stadgarna för att bedöma 
hur ett namnbyte ska gå till formellt, och att genomföra namnbyte i de insatser 
som behövs, t ex bank och Skatteverket.  

 
§ 13  Val 
a) Till ordförande på ett år valdes Anna-Karin Särén, Hestra IF.  
b) Till styrelseledamot på ett år valdes Lennart Josefsson, Rydboholms SK. Till 

styrelseledamöter på två år valdes Lena Eriksson, Elfsborg SOK, Urban Bjufström, SOK 
68 och Thomas Almgren, Borås GIF. 

c) Till styrelsesuppleanter på ett år valdes John Kumlin, IK Ymer, och Martin Johansson, 
OK Orinto. Dalsjöfors GoIF och OK Frisene lämnar sina platser vakanta. 

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. 

f) IP Skogen. Grupp som för diskussioner kring framtida organisation av IP Skogen med 
Borås Stad. Att vara sammankallande i gruppen valdes Stefan Eksberg, Rydboholms SK, 
och Fredrik Odelberg, IK Ymer. Dessa utser övriga medlemmar i gruppen.  

g) Kartor. Grupp som för diskussioner med Borås Stad kring ekonomisk ersättning för 
kartproduktion och hur orienteringskartor ska göras tillgängliga för allmänheten. Att vara 
sammankallande i gruppen valdes Stefan Eksberg, Rydboholms SK, och Fredrik 
Odelberg, IK Ymer. Dessa utser övriga medlemmar i gruppen. Kartansvariga i 
föreningarna sköter det löpande med att anmäla in planerade projekt och söka bidrag. 

h) Datorer och Sportident. Grupp som sköter Borås O-rings datorer, inklusive uthyrningen 
och faktureringen, samt det som hör till Sportidentsystemet i IP Skogen. Till 
sammankallande valdes Thomas Almgren, Borås GIF. Han kommer att utse övriga 
personer i gruppen.  
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§ 14  Val av valberedning 
På tur att utse valberedning står Hestra IF och OK Orinto.  
 
§ 15  Lottning av ordförande för 2022 
Den avgående ordföranden Göran Svahn förrättade lottdragningen. Rydboholms SK lottades 
fram att utse ordförande 2022. Ordningen med att lotta ordförande för ett år i taget beslutades 
på årsmöte 2011-01-26. 
 
§ 16  Styrelsens förslag 
a) Årsavgift 2020: 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. 
Beslutades att Thomas Almgren tillsammans med gruppen som ansvarar för Datorer och 
Sportident ser över avgiftens storlek, och lägger fram förslag på avgift vid nästa årsmöte. 
 

§ 17  Information från styrelsen 
a) Motionsorientering 2021: Följande datum föreslås för motionsorienteringar under 2021: 

12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9. Föreningarna ombeds skicka in 
önskemål om datum för sina arrangemang till Lena Eriksson före 15/2. Styrelsen får i 
uppdrag att göra programmet. Om styrelsen inte lyckas få ihop programmet innan Hitta-
Ut-kartan går i tryck kommer en allmänt hållen text med information om var man hittar 
info om Motionsorientering att finnas på Hitta-Ut-kartan.  
Det finns en checklista för arrangörer i syfte att förenkla för den som ska arrangera. 

b) Borås O-rings ungdomspris inkl Bästa ungdomsklubb och I15 IF ungdomspris 
Styrelsen får i uppdrag att bestämma vilka tävlingar som ingår under 2021.  

 
§ 18  Information från VOF 
Bertil Åkesson presenterade information från VOF: 

- Hitta-Ut slog rekord under 2020 (positiv corona-effekt!) 
- Utbildningshelgen 6-7/2 är inställd. Eventuellt körs vissa utbildningar på distans 

senare. Önskemål på distansutbildningar mottages tacksamt. 
- Ungoteket tas nu över av SOFT. Ny omgång till hösten.  
- Nytt projekt: VOF tar fram material för nybörjarkurs i orientering. Planen är att det 

ska vara klart till hösten.  
- Aktiv-verksamhet – träningsdagar planeras men hur de kommer att genomföras på 

bästa coronasätt är inte klart i nuläget.  
- Kretstränare saknas i Borås-kretsen. Vore kul om någon vill ta det uppdraget.  
- Tävlingsöversikt våren 2021 finns på VOF:s hemsida. 
- Västgötatoppen finns nu även för 35-80-klasserna. 
- Tävlingsledar- och banläggarträffar kommer att ske digitalt. 
- Årsmöte 10 mars, troligen digitalt. 

 
§ 19 Information från SOL 
Stefan Eksberg och Thomas Almgren informerade om att Borås kommer att stå som värd för 
världscuptävling i sprint under Kristi Himmelsfärdshelgen 2022. Publiktävlingar kommer att 
arrangeras i anslutning till världscupen. I dagarna har annons gått ut där SOFT söker en Event 
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Director/tävlingsledare för arrangemanget. Denna annons sprids till deltagarna på årsmötet via 
e-post direkt efter mötet.  
 
§ 20  Övriga frågor 
Inga övriga frågor väcktes av årsmötet. 
 
§ 21  Avslutning 
Mötet avslutades med avtackning av Göran Svahn som suttit som ordförande för Borås O-ring 
sedan 2013 då Borås GIF lottades till att vara ordförande. Stort tack även till mötesordförande 
Maritha Hallberg. 
 
 
 
 
 
Maritha Hallberg   Lena Eriksson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
 
 
Urban Bjufström   Stefan Aroneng 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 



BORÅS O-RING 
 
Närvarande vid årsmöte 2021-01-27 
 
Borås GIF  Thomas Almgren 
  Göran Svahn 
  
Bredareds IF  - 
 
Dalsjöfors GoIF - 
   
Elfsborg SOK Lena Eriksson 
 
OK Frisene  - 
 
Hestra IF  Stefan Aroneng 
  Anna-Karin Särén 
  Sofia Larsson 
   
IK Omega  Johan Lindeblom 
 
OK Orinto  Martin Johansson 
 
Rydboholms SK Stefan Eksberg 
  Lennart Josefsson 
 
SOK 68  Urban Bjufström 
 
IK Ymer   Magnus Lindberg 
  John Kumlin 
  Fredrik Odelberg 
  Martina Lindberg 
 
Mötesordförande Maritha Hallberg 
 
VOF  Bertil Åkesson 
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