
Protokoll fört vid årsmöte med OK Orinto onsdagen den 23 februari 2011. 

 
 
       § 1. 

Ordf. Torbjörn Wikström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

 § 2. 
Dagordningen, som utsänts i samband med kallelsen, godkändes. 
 

 § 3. 
Mötets utlysande godkändes. Det har skett genom e-post, brev och hemsidan. 
 

 § 4. 
Till ordförande för mötet valdes Hans Carlsson. 
 

 § 5. 
Till sekreterare för mötet valdes Carl-Henry Andersson. 
 
 § 6. 
Till justeringsmän valdes Kurt Ekberg och Conny Wernersson. 
 
 § 7. 
Föregående årsmötes protokoll föredrogs och godkändes. 
 

 § 8. 
Verksamhetsberättelsen för 2010 delades ut före mötet. Den skickas också ut med e-post 
och brev. Eventuella rättelser eller kompletteringar meddelas snarast.  
 
 § 9. 
Kassören Bengt Mattsson delade ut och kommenterade resultat- och kassaberättelsen. 
Britt-Marie Ekberg läste upp revisorernas berättelse som godkändes. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
 § 10. 
Budgetförslaget för 2011 delades ut och fastställdes.  
 

 § 11. 
Val av: 
 a) 
Till styrelse valdes: ordf. Torbjörn Wikström (-2011), sekr. Carl-Henry Andersson (-2012) 
och Brett Weihart (-2012). Kvarstår gör kassör Bengt Mattsson (-2011) och Johan 
Andersson (-2011).  
Till suppleant valdes Per Andersson (-2012). Finn Otréus kvarstår (-2011). 
 

 b) 
Till revisorer för 2011 valdes Britt-Marie Ekberg och Birgitta Carlsson. 
Suppleanter: Anna Björkman och Rosa Björkman. 
 
 c) 
Till ungdomskommitté valdes: ordf. Elisabeth Jonasson, Johan Andersson, Bengt 
Classon och Andreas Westberg, samt nybörjaransvariga Björn Karlsson (sammankallande), 
Anna Lindberg, Bengt Mattsson, Kent Olausson och Ola Steneborg. 
  
 



 d) 
Till motionskommitté valdes: Hans Carlsson, Erik Andersson, Lars Andersson, Birgitta 
Carlsson, Anna-Lena Nyth och Conny Wernersson. 
 

 e) 
Till elit- och uttagningskommitté valdes: Bengt Classon och Björn Karlsson. 
 
 f) 
Till träningskommitté valdes: ordf. Per Andersson och Carl-Henry Andersson. 
 
                                                                    g) 
Till stugkommitté valdes: ordf. och stugfogde Bengt Olausson, Krister Alfredsson, Kent 
Olausson och Conny Wernersson. 
 
 h) 
Till utbildningsansvarig valdes Christina Wernersson. 
 

 i) 
Till materialförvaltare valdes Hans Carlsson och Conny Wernersson.  
 

 j) 
Till anmälningssekreterare valdes Rosa Björkman. 
  

 k) 
Till valberedning valdes: Pertti Heed, Björn Karlsson och Conny Wernersson. 
 
 l) 
Till fest- och trivselkommitté valdes ordf. Christina Wernersson, Britt-Marie Ekberg, Carin 
Karlsson, Birgitta Lindberg och Siv Olausson. 
 
                                                                   m) 
Till föreningsutvecklare valdes Pertti Heed. 
 

 n) 
Till informations- och datakommitté valdes Per Andersson, Rosa Björkman, Björn 
Karlsson, Bengt Mattsson och Torbjörn Wikström. 

 
 o) 

Till kontaktpersoner i vissa frågor utsågs: 
Kart- och tekniska frågor: C-H Andersson    Press: Pertti Heed      Skola: Bengt Mattsson 
Mark: Erik Andersson och Bengt Classon    SISU: Christina Wernersson.  
 
                                                                   p) 
Representant i Borås O-ring är t.o.m. 2011 Hans Carlsson.  Styrelsen utser under året 
representant för 2012. 
    
                                                                   § 12. 
Större aktuella inköp under 2011: Bengt Olausson föreslår att vi ställer upp bajamaja vid 
stugan, eftersom det gamla dasset är dåligt. Bengt kan troligen ordna detta till rimlig 
kostnad. Beslutades att Bengt undersöker. 
 
                                                                   § 13. 
Förslag om handikapptoalett i stugan: Stugkommittén föreslår att vi bygger ny 
handikapptoalett, alternativt bygger om den befintliga. Kommittén redogjorde för olika 



möjligheter. Vi bör kunna få bidrag för detta från t.ex. Allmänna arvsfonden eller Swedbank. 
Annars bör vi kunna få 40% av kostnaden från Bollebygds kommun.  
Mötet ansåg att handikapptoalett ska byggas samt att vi ska behålla den gamla. Detta 
under förutsättning att en stor del av kostnaden täcks av bidrag. 
Kommittén tar fram kostnadsförslag och ansöker om bidrag snarast möjligt.  
 

 § 14. 
Medlemsavgift 2012. Beslutades att medlemsavgifterna för 2012 skall vara oförändrade 
för ungdomar och stödjande medlemmar (100kr) och för vuxna aktiva (200 kr). För familj 
höjs avgiften till 500 kr.  
 

 § 15. 
Startavgifter 2011. Beslutades att behålla nästan samma system som tidigare. Vuxna 
medlemmar (21 år och äldre), som vill att klubben betalar sina startavgifter, betalar 550 kr i 
tävlingsavgift. Därefter betalas startavgifterna av klubben, med undantag för ej startat, 
efteranmälningsavgift, hyrbricka, extratjänster som ingår i startavgiften och ”semester-
tävlingar”. 
Beslutades också att nya medlemmar som deltagit i nybörjarkurs, får första starten gratis. 
 
                                                                   § 16.  
Kommande tävlingsarrangemang. Informerades om årets tävlingar som är nationell 
medeldistans sö 8 maj vid Smedstorp och Natt-7:an vid stugan to 10 mars.  
Beslutades att också ansöka om att arrangera tävling 2012. Styrelsen fick i uppdrag att 
undersöka om någon klubb är intresserad av att samarbeta om dubbeltävling. 
O-ringen 2015. Flera medlemmar är engagerade i grupperna Skogen, Arena och Marknad. 
Per Andersson redogjorde för vårt förslag till etapp i Bollebygd.  
 
 § 17.   
Poängpriset. Beslutades behålla samma poängberäkning som under 2010.  
 
 § 18. 
Lotterier, bingolotto etc. Alla lotter säljs numera via abonnemang. Förutom bingolotto, 
kan man via Orintos hemsida spela på Svenska spels olika spel och lotterier. Orinto får då 
en del av insatsen. 
 
 § 19. 
Rapporter. Inga rapporter. 

 § 20. 

Övriga frågor. 
 
Bidrag från Swedbank. Bengt Classon ansåg att klubben behöver nya pannlampor. Bidrag 
kan fås från Swedbank. Beslutades att ansöka om bidrag för material som behövs för 
ungdomssatsningen. Elisabeth Jonasson åtog sig att utforma ansökan. 
 
Sponsorer. Bengt C ställde fråga om sponsorer på hemsidan. Vad kostar en annons? 
Beslutades att styrelsen arbetar med sponsorfrågan. 
 
Skid-OL är fr.o.m. nästa säsong med i Orienteringsförbundet. Nu åker Orintolöpare för 
Hindås SK som är ansluten till Göteborgs skidförbund. Per Andersson undrade hur vi gör i 
fortsättningen. Beslutades att vi kontaktar Hindås SK.  
 
SISU. Christina Wernersson meddelade att SISU-listor nu kan fyllas i digitalt. SISU kan 
ställa upp med instruktion. 
 



Skidspår. Björn Karlsson frågade om klubben kan påverka kommunen att göra ett 
förbindelsespår mellan Erikstorp och golfbanan. Det ansågs vara lämpligt att kontakta 
folkhälsosamordnaren i kommunen. Ingen anmälde sig frivilligt. 
 
Elljusspår. Samhällsföreningen i Rävlanda föreslår att ett elljusspår anläggs på Heden i 
Rävlanda. De har inbjudit alla organisationer till ett möte. Beslutades att Carl-Henry 
Andersson representerar Orinto. 
 
Snöskottning. Stugkommittén/Conny Wernersson efterlyste hjälp med snöskottning. 
Föreslogs någon turlista. Stugkommittén organiserar en sådan till nästa vinter. 
 
 § 21. 
Mötesordf. Hans Carlsson förklarade årsmötet avslutat. Cirka 20 medlemmar deltog. 
 
 
Efter årsmötet serverades smörgåstårta och kaffe.  
Beslutades att nästa årsmöte servera förtäring innan förhandlingarna. 
 

              Vid protokollet: Carl-Henry Andersson 
 
              Justeras:  Kurt Ekberg 
                               Conny Wernersson 

 

 

 


