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Mark Baljeu lämnar O-Ringen
Mark Baljeu har arbetat med O-Ringen i närmare åtta
år. I sommar, efter tävlingarna i Boden, kommer han
att avsluta sin tjänst som chef för tävlingen som
marknadsför sig som ”världens största
orienteringsäventyr”.
- Nu är det dags att göra någonting annat. Det är med
blandade känslor som jag nu går vidare för O-Ringen går
en spännande framtid till mötes. Men samtidigt har jag fått
en chans i livet som jag inte kan tacka nej till, säger Mark
Baljeu.
- Planen är att jag finns med till och med O-Ringen i Boden
och slutar i början på augusti. Så fram till dess är det
hårdkörning och business as usual.
O-Ringenchefens beslut om att säga upp sig kommer
alltså mitt under den process som ska göra O-Ringen till
ett bolag:
- Med anledning av att vi är mitt i O-Ringens bolagisering
kommer vi omgående gå ut och söka en ny ORingenchef/vd. Vi har en målsättning om att Marks
efterträdare ska kunna gå parallellt med honom en kortare
tid, och förhoppningsvis även finnas med under årets ORingen. Det vore det ultimata, men om det är genomförbart
vet vi inte än, säger Svenska Orienteringsförbundets
ordförande Lena Larsson.
Att O-Ringen ska bolagiseras innebär bland annat att det
ska tillsättas en styrelse för bolaget. Just nu pågår
processen om att i första hand rekrytera bolagets
ordförande, och därefter resterande styrelse. Men det
handlar även om att dra upp tydliga direktiv till den nya
styrelsen för O-Ringen:
- Det är klart att det bästa hade varit om vi i dagsläget haft
klart med en ordförande i bolaget som i sin tur hade fått i
uppdrag att anställa en vd i företaget. Vi kan inte avvakta
rekryteringen av ny O-Ringenchef/vd utan jobbar med båda
rekryteringarna parallellt, säger Lena Larsson.
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