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ORIENTERING BORÅS 
 
Protokoll fört vid årsmöte med Orientering Borås måndagen 24 januari 2022. 
Plats: Digitalt 
Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 
 
§ 1  Öppnande 
Årsmötet öppnades av ordföranden Anna-Karin Särén, 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 Thomas Almgren och 
Göran Svahn.  
 
§ 5   Årsmötets utlysande 
Årsmötet annonserades i styrelsemötesprotokoll nr 4 (dat 2021-11-24) samt i 
utskick av kallelse via e-post till alla föreningar och styrelsen 2021-11-29. Mötets utlysande 
godkändes av årsmötet.  
 
§ 6   Dagordning 
Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes.  
 
§ 7   Verksamhetsberättelse för 2021 
Verksamhetsberättelse för 2021 föredrogs och godkändes av mötet.  
 
§ 8   Ekonomisk berättelse 
2021 års ekonomiska berättelse redovisades av kassören Urban Bjufström. Noterades att 
intäkter för uthyrning av datorerna inte kommit in under räkenskapsåret. Förklaringen till 
detta är att kassören inte fått besked från dataansvarig om vilka föreningar som hyrt, och 
därmed har fakturor inte gått ut. Intäkter för datorhyra 2021 kommer därför att hamna på 
2022.  
Den ekonomiska berättelsen lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 9   Revisorernas berättelse 
Lästes upp av Mikael Landergren, och lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 10 Ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
§ 11 Motioner och skrivelser – förelåg inga.  
 
§ 12  Val 
a) Till ordförande på ett år valdes Anna-Karin Särén, Hestra IF.  
b) Till styrelseledamot på två år valdes Lennart Josefsson, Rydboholms SK. Till 

styrelseledamot fram till april valdes Marianne Hansson Bredareds IF, därefter kommer 
Bredared att ersätta med en annan person för en period av två år. Till styrelseledamot på 
ett år valdes Johan Lindeblom IK Omega. Nästa årsmöte kommer en styrelseledamot att 
väljas på ett år, samt tre styrelseledamöter på två år. 

c) Till styrelsesuppleanter på ett år valdes John Kumlin, IK Ymer.  OK Orinto har inte 
meddelat valberedningen om de ämnar tillsätta sin plats i styrelsen, eller lämna den 
vakant. 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 revisorssuppleant på ett år omvaldes Anders Kumlin, IK Ymer. 
 

§ 13  Val av valberedning 
På tur att utse valberedning står Elfsborg SOK och IK Ymer.  
 
§ 14  Lottning av ordförande 
Eftersom Anna-Karin Särén tackat ja till att fortsätta som ordförande ett år till, står 
Rydboholms SK på tur att utse ordförande till 2023. Ordningen med att lotta ordförande för 
ett år i taget beslutades på årsmöte 2011-01-26. 
 
§ 15  Styrelsens förslag 
a) Årsavgift 2022: 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 fakturan till föreningens 
kassör.  

b) Hyra av datasekretariatet beslutades till 600 kr, samt 100 kr för onlinekontrollerna.  
 

§ 16  Information från styrelsen 
a) Motionsorientering 2022: Följande datum föreslås för motionsorienteringar under 2022: 

11/5, 18/5, 1/6, 8/6, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9. 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) Orientering Borås ungdomspris inkl Bästa ungdomsklubb och I15 IF ungdomspris: 
Styrelsen får i uppdrag att bestämma vilka tävlingar som ingår under 2022. 

c) Datorer: Thomas Almgren informerade att Orientering Borås datorer från årsskiftet 
förvaras på Sjöbo Arena. Detta beror på att Borås Idrottshistoriska inte längre har någon 
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bemanning. Ut- och inlämning kommer att skötas av kanslist på Borås GIF/Sjöbo Arena. 
Datorgruppen kommer att skicka ut information till föreningarna.  

d) Fredrik Odelberg redogjorde för turerna kring IP Skogen under 2021. För närvarande 
sköts IP Skogen via Servicekontoret som tidigare. Fredrik Odelberg och Stefan Eksberg 
fortsätter hålla i kontakterna med Borås Stad.  

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

- Statistik tävlingsdeltagande 
- Kommande utbildningar 
- Ungoteket. Ny omgång till hösten.  
- VOF har tagit fram material för nybörjarkurs i orientering Grön, vit och gul nivå är 

klart hittills. Kolla på svenskorientering.se/orienteringskurs  
- Idrottonlines hemsidelösning för föreningar upphör 31 december 2022. 

Medlemsregistret med koppling till Eventor planeras vara kvar. 
- Tävlingsledar- och banläggarträffar  
- Årsmöte 9 mars, anmälan senast 20 februari 

 
§ 18 Information om världscupen 
Thomas Almgren informerade om kommande världscuptävlingar i Borås under Kristi 
Himmelsfärdshelgen. Individuell sprint, stafett och knock-out-sprint, samt publiktävlingar. 
Just nu pågår funktionärsrekrytering för fullt.  
 
§ 19  Övriga frågor 
John informerar att styrelseprotokoll inte kunnat läggas upp på orienteringboras.se pga en 
uppdatering av hemsidan. Nu är uppdateringen klar, och protokollen ska återigen läggas upp 
där.  
 
§ 20  Avslutning 
Mötet avslutades av Anna-Karin Särén. Stort tack till mötesordförande Maritha Hallberg. 
 
 
 
 
 
Maritha Hallberg   Lena Eriksson 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
 
 
Thomas Almgren   Göran Svahn 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 



ORIENTERING BORÅS 
 
Närvarande vid årsmöte 2022-01-24 
 
Borås GIF  Thomas Almgren 
  Göran Svahn 
  
Bredareds IF  - 
 
Dalsjöfors GoIF - 
   
Elfsborg SOK Lena Eriksson 
 
OK Frisene  - 
 
Hestra IF  Anna-Karin Särén 
  Mikael Landergren 
   
IK Omega  Johan Lindeblom 
 
OK Orinto  -- 
 
Rydboholms SK Stefan Eksberg 
  Lennart Josefsson 
 
SOK 68  Urban Bjufström 
 
IK Ymer   Magnus Lindberg 
  John Kumlin 
  Anders Kumlin 
  Fredrik Odelberg 
 
Mötesordförande Maritha Hallberg 
 
VOF  Bertil Åkesson 
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