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Protokoll nr 3 fört vid styrelsemöte med Orientering Borås 2021-05-24 
Plats:  Digitalt 
Närvarande: Anna-Karin Särén 
 Lena Eriksson 
 Lennart Josefsson 
 Urban Bjufström 
 John Kumlin 
 Johan Lindeblom 
 Thomas Almgren 
 Marianne Hansson 
 Stefan Eksberg 
  
§ 1  Ordföranden öppnar mötet. 
 
§ 2  Föreslagen dagordning godkändes 
 
§ 3  Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes. 
 
§ 4  Ekonomi 
Kassören rapporterade att 2 föreningar ej betalt årsavgiften till Orientering Borås: SOK 68 
och OK Orinto. Ombeds betala snarast. Faktura på årsavgift sändes ut via e-post 17 februari. 
 
§ 5  Namnbyte  
Namnbytet är klart på Skatteverket. Vårt organisationsnummer är detsamma som tidigare. 
Kassören ska kolla med banken vad de behöver för att göra namnbyte. 
I övrigt uppmanas alla att hålla ögonen öppna och meddela behov av ändring till Orientering 
Borås när de ser benämningen Borås O-ring. 
 
§ 6  Kartor 
Inget nytt 
 
§ 7  Motionsorientering 
De två arrangemang som genomförts under våren har lockat 60-65 deltagare vardera. 
Diskuterades varför det inte erbjuds svårare bana än orange. Beslutades efter diskussion att 
från och med höstens arrangemang erbjuda även Svår 5 km (svart). 
 
§ 8  Orientering Borås ungdomspris/I15 IF:s pris 
Konstaterades att inga tävlingar genomförts hittills och att framtiden är oviss. Beslutades att 
Johan och John bevakar, och så får vi ta beslut utifrån vilka tävlingar som kommer att 
genomföras. 
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§ 9  IP Skogen 
Samtliga närvarande föreningar rapporterade att de inte bedömer sig ha resurser att ta hand 
om IP Skogen så som förslaget vi fått från Borås Stad var utformat. Det är för många ideella 
timmar som krävs. Några föreningar hade funderat på om man skulle kunna dela upp IP 
Skogen i två delar där orienteringsrörelsen sköter teknikbiten, med sportident, men inte den 
”tunga” biten med vagnar, duschar, tält mm 
Således beslutas att orienteringsrörelsen säger nej till att lösa IP Skogen med ideella resurser 
enligt det förslag vi fått från Borås Stad. 
 
Beslutas att Fredrik Odelberg och Stefan Eksberg återkopplar till Borås Stad.  
 
§ 10  Datorer och sportident 
Några mindre investeringar görs i år. Eventuella nyinköp kan komma att göras inför 2022.  
 
§ 11  Rapport från SOL-gruppen 
Fokus på världscupen i sprint 2022. Ska genomföras under Kristi Himmelsfärdshelgen, i olika 
delar av Borås. Även publiktävlingar kommer att genomföras.  
Thomas Almgren är utsedd till Event Director. 
Banläggargänget är igång med Stefan Aroneng i spetsen.  
Nu pågår rekrytering av huvudfunktionärer.  
 
§ 12  Nästa möte 
Onsdag 24 november, kl 18. Planeras att hållas digitalt (men kan ändras till ett fysiskt möte). 
 
§ 13  Övriga frågor 
Förelåg inga. 
 
 
 
  
Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
Lena Eriksson   Anna-Karin Särén 


