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Chatta med förbundsordförande om bolagiseringen av ORingen
Idag onsdag klockan 17:00-19:00 finns chansen att
chatta med förbundsordförande Lena Larsson
angående styrelsens beslut om att bolagisera ORingen.
Under det senaste året har utredningen om O-Ringens
framtid pågått. Resultatet presenterades vid
orienteringsförbundets senaste styrelsemöte och
rekommendationen i utredningen var att bilda ett aktiebolag
av O-Ringen. En rekommendation som styrelsen efter en
grundlig diskussion enhetligt sa ja till.
Nu har du som vill chansen att mellan 17:00-19:00 chatta
med förbundsordförande Lena Larsson angående
styrelsens beslut om att bolagisera O-Ringen.
Här kan du läsa nyheten om att O-Ringen bolagiseras.
Här kan du ta del av O-Ringenutredningen.
Du chattar genom att skriva och kommentera inlägg i
denna nyhet. Tänkt på att varje inlägg max kan
innehålla 750 tecken.

Inlägg anmält
Tack för frågorna under dessa två timmar. Om ni har fler frågor så kontakta mig direkt. Tack för mig!
Sk revs av Lena 2013-03-27 k l 19:04

Anmäl

Nyfiken: styrelsen för bolaget och dess VD kommer att ha som sin första uppgift att kontakta
kommande arrangörer. I dagens fördelningsmodell får arrangörsföreningarna sin ersättning i första
hand och så kommer det att vara även i fortsättningen eftersom det är de som gör jobbet.
Sk revs av Lena 2013-03-27 k l 18:56

Anmäl

f.d. arrangör: det behöver inte bli dyrare eftersom vi idag betalar moms men kan inte dra av den. Ja
vi har tagit hjälp av andra stora event vilket också redovisas i utredningen.
Sk revs av Lena 2013-03-27 k l 18:48

Anmäl

"Över tid kan bolaget bygga en buffert för att slutligen få ett jämnt flöde". Det innebär alltså i
praktiken att någon/några av de första arrangörerna kommer få ta del av ett lägre resultat under tiden
den bufferten byggs upp? Sen när bufferten är uppbyggd över hela periodiseringsperioden på sex år
och eventuellt överskott börjar tas tillbaka för beskattning så jämnar det ju ut sig någorlunda, om än
inte till 100%. Jag gillar beslutet med att bilda ett AB, men man borde tänka till över hur de
kommande arrangörerna inte ska hamna i en missgynnsam situation.
Sk revs av Nyfik en 2013-03-27 k l 18:47

Anmäl

Bra, då vet vi det. Hur har ni tagit hänsyn till att alla kostnader då blir initialt 25% dyrare pga
momsen och på sikt högre prissättning eftersom det blir kommersiell motpart. Har ni haft hjälp i
analysarbetet? Tex från Vasaloppet, Sthlm Marathon eller liknande
Sk revs av f.d. arrangör 2013-03-27 k l 18:40

Anmäl

f.d. arrangör: Bolaget skriver under avtalen.
Sk revs av Lena 2013-03-27 k l 18:37

Anmäl

Men Lena, någon måste ju skriva under avtalet och det är stor skillnad om det är en juridisk person
med momsredovisning eller om det är en ideell förening.
Sk revs av f.d. arrangör 2013-03-27 k l 18:24

Anmäl

f.d. arrangör: Det blir ingen större skillnad mot hur det fungerar idag. Tillsammans genomför man
arrangemanget.
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Sk revs av Lena 2013-03-27 k l 18:22

Anmäl

Är det bolaget som ska hyra mark för C-ort och förhandla med skogsägarna om hyra för nyttjande?
Vilken roll får bolaget och vilken roll tar arrangörerna?
Sk revs av f.d. arrangör 2013-03-27 k l 18:16

Anmäl

Skogsorienterare: Att bilda ett bolag är en riskminimering för SOFT dock anser vi att O-Ringen AB
kan stå på egna ben. Företag kan givetvis gå in i samarbetsformer i bolaget då målet med O-Ringen
även i fortsättningen kommer att vara att arrangemanget ska ge ett överskott som ska
vidareutveckla svensk orientering, både ungdom och elit.
Sk revs av Lena 2013-03-27 k l 18:12

Anmäl

Om bolaget bolaget går dåligt, är det SOFT som ska skjuta till mer kapital då? Eller sponsorer? Hur
funkar det , kan ett aktiebolag ta emot sponsring på samma sätt som en idiell förening?
Sk revs av Sk ogsorienterare 2013-03-27 k l 17:55

Anmäl

Nyfiken: Vi förutsätter att arrangemangen går med ett överskott. Över tid kan bolaget bygga en
buffert för att få ett jämnt flöde.
Sk revs av Lena 2013-03-27 k l 17:39

Anmäl

Har det diskuterats något huruvida ett överskott ska periodiseras och kommer det bortfallet från
resultatet att belasta arrangörsföreningarnas utdelning? Enligt förslaget upphör garantibelopp till de
lokala föreningarna, detta betyder alltså att de kan bli utan ersättning?
Sk revs av Nyfik en 2013-03-27 k l 17:14

Anmäl

Hej! Nu är jag på plats. Välkomna att chatta om styrelsens beslut att bolagisera O-Ringen.
Sk revs av Lena 2013-03-27 k l 17:02

Anmäl
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