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Blomgren ordförande i O-Ringens bolagsstyrelse
I våras fattade Svenska Orienteringsförbundet
styrelse, enligt O-Ringenutredningens
rekommendationer, beslut om att O-Ringen ska bli ett
bolag. Den processen har pågått ett tag och nu är en
milstolpe klar; rekrytering av ordförande i bolaget.
Örebroaren Stefan Blomgren har nu fått frågan och
tackat ja.
– När jag fick frågan lät det som ett roligt uppdrag och jag
känner att jag kan göra något bra av det här, säger
Blomgren som till vardags jobbar som strategi- och
affärsutvecklingschef på BAE Systems Bofors.
– Orientering och O-Ringen är något som intresserar mig.
Jag har hållit på med sporten i 47 år. 1979 var jag ansvarig
för en hel etapp med kartritning och banläggning. 2010 var
jag tävlingsledare och såg saker som kan göras
annorlunda och vidareutvecklas framöver, säger Blomgren
till Skogssport som utkommer i dagarna.
Vilk a är O-Ringens stora utmaningar de k ommande åren?
– Vi ska vara stolta över O-Ringen, men får för den delen
inte vara nöjda. O-Ringen är bra, men inte tillräckligt bra.
O-Ringen nu smäller till och är över på sex dagar. Jag vill
att det ska bli ett event som vänder sig till fler och finns
med under hela året. Det finns ju arrangemang som
exempelvis Vasaloppet som det går att snegla på för att se
vad de gjort för att lyckas med det, säger Blomgren.
O-Ringens bolagsstyrelse kommer att bestå av fyra
personer. Lennart Agén kommer att vara SOFT-styrelsens
representant och för de resterande två platserna i styrelsen
finns kandidater som ska fatta definitiva beslut kring sin
medverkan inom kort.
Ett av styrelsens första viktiga steg blir givetvis att
rekrytera en ny vd för O-Ringen efter nuvarande chefen
Mark Baljeu som avslutar sin tjänst efter sommarens
tävlingar i Boden för att därefter bli vd på Grönklittsgruppen
AB.
– Redan nu har vi fått in ett antal sökande. Det finns
verkligen kompetens och kunnande bland dessa, säger
Lennart Agén som ansvarar för rekryteringen tillsammans
med Stefan Blomgren.
Målsättningen är att rekryteringen ska vara klar till ORingen i Boden och att den tillträdande vd:n ska finnas
med på plats där för att se och lära.
Fotnot: O-Ringenutredningen gjordes av Inge Blomberg och
Göran Nilsson efter beställning av Svenska
Orienteringsförbundets styrelse

Läser i Vasalöparen nr 2 att Vasaloppet arrangeras av Vasaloppsföreningen. Jag blir lite fundersam
över beslutet att bolagisera O-Ringen när inte det framgångsrika Vasaloppet valt den vägen.
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Ett klockrent val av en mycket duktig och kunnig ledare. Grattis Stefan och o-ringen
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