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Protokoll nr 4 fört vid styrelsemöte med Orientering Borås 2021-11-24 
Plats:  Hestrastugan 
Närvarande: Lena Eriksson 
 Lennart Josefsson 
 Bo-Göran Gunnarsson 
 Urban Bjufström 
 John Kumlin 
 Johan Lindeblom 
 Thomas Almgren (del av mötet, via telefon) 
  
  
§ 1  Mötet öppnas. 
 
§ 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. Kassören påminner de båda föreningarna. 
Fakturor för datorhyra har inte gått ut ännu. Kassören kollar med Thomas Almgren vilka 
föreningar som hyrt datorerna under 2021, och skickar därefter ut fakturor. 
 
§ 5  Namnbyte  
Alla uppmanas att hålla ögonen öppna och meddela behov av ändring till Orientering Borås 
när de ser benämningen Borås O-ring. 
 
§ 6  Kartor 
Vid årsmötet i januari 2021 utsågs Stefan Eksberg och Fredrik Odelberg till sammankallande 
i Orientering Borås kartgrupp. 
 
§ 7  Motionsorientering 
Konstaterades att Svår 5 km (svart) inte erbjudits under hösten. Troligen en miss i 
kommunikationen då banan inte var med från början. Till våren kommer det att stå med i 
inbjudan. Totalt har 9 st motionsorienteringar arrangerats, med ca 65 deltagare per 
arrangemang. Det var positivt att en av motionsorienteringarna var en sprint. 
 
§ 8  Orientering Borås ungdomspris/I15 IF:s pris 
Inget pris utdelat för 2021, eftersom restriktioner för orienteringstävlingar släppte först i slutet 
september. Nu ser vi fram emot att få dela ut priser 2022!  
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§ 9  Information från Sol-gruppen/ världscupen i Borås maj 2022 
Funktionärsmöte i de fem arrangörsföreningarna har nyligen hållits. Nu håller man på med 
rekrytering av funktionärer. Intresseanmälan görs på formulär via hemsidan: 
https://owc2022boras.se/funktionar/ 
Funktionärer från andra föreningar än de fem nämnda är också välkomna! 
 
§ 10 IP Skogen 
Inget nytt. 
 
§ 11 Datorer och sportident 
Borås Idrottshistoriska Sällskap har meddelat att de från 1/12 inte har någon anställd personal. 
Det innebär att vi inte kommer att ha lika lätt att komma åt våra datorer. Diskuterar olika 
lösningar. Beslutar att datorerna flyttas till Borås GIFs kansli på Sjöbo Arena. Thomas 
Almgren ombesörjer detta. 
 
Thomas har samlat en grupp som sköter datorer och sportident.  
 
§ 12  Valberedning 
Hestra IF och OK Orinto agerar valberedning inför årsmötet. Lena skickar info till deras 
representanter i Orientering Borås styrelse. 
 
§ 13  Nästa möte 
Årsmötet. Hålls måndag 24 januari kl 18.30 i Ymergården.  
 
§ 14  Övriga frågor 
Förelåg inga. 
 
 
 
  
Vid protokollet    
 
 
 
Lena Eriksson    

https://owc2022boras.se/funktionar/

