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O-Ringen bolagiseras
Svensk Orienterings flaggskepp O-Ringen blir ett
aktiebolag. Det stod klart när Svenska
Orienteringsförbundets styrelse sa ja till ORingenutredningens förslag att skapa ett av svensk
orientering helägt bolag.
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.
- Utredningen är tydlig med att ett aktiebolag är den rätta
vägen nu. Styrelsen var enig och vi ser det som ett steg i
att säkra upp både kvalité och lönsamhet för, dels ORingen som arrangemang och event, men även för svensk
orientering, säger förbundets ordförande Lena Larsson.
O-Ringen fyller snart 50 år. Tävlingen startade 1965 med
156 deltagare i Skåne. Tävlingen har genom åren vuxit sig
till ett av Sveriges största idrottsevenemang och har idag
en positiv utveckling. Under de senare åren har fler
utländska löpare kommit för att springa O-Ringen. Senast i
Halland 2012 deltog totalt över 21 000 orienterare.
- O-Ringen är mycket mer än en vanlig tävling. Förra året
var det över 100 000 starter och med en omsättning runt 35
miljoner kronor. Vi vill att tävlingen och idrotten ska växa.
Då är det viktigt att vi säkerställer varumärke, ekonomi,
kompetens och kvalitét för framtiden, fortsätter Lena
Larsson.
Arbetet med att bilda O-Ringen AB är redan påbörjat.
Likaså att tillsätta en styrelse med de olika kompetenser
som krävs, därefter kommer en VD tillsättas som blir
ansvarig för att rekrytera medarbetare till det nya bolaget.
O-Ringenutredningen har gjorts av Inge Blomberg och
Göran Nilsson. Läs hela utredningen här.
Chatta med förbundsordförande Lena Larsson
Klockan 17-19 i kväll kommer Lena Larsson finnas med på
en chatt här på orientering.se för att svara på frågor om
beslutet att följa utredningens rekommendationer att
bolagisera O-Ringen.

Funderar.. Får SOFT verkligen skapa ett O-Ringen AB? Kan inte hitta grund för detta i RF:s
stadgar. Dessutom står det tydligt i RF:s stadgar att SF:s förbundsmöte ska fatta beslut i
bolagsfrågan, inte styrelsen. Läs mer i ett längre inlägg på www.orienterare.nu
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