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Boström ny chef för O-Ringen
Mark Baljeu har slutat som chef för O-Ringen. I
november tillträder Henrik Boström: - Jag har som
alla andra orienterare många åsikter om O-Ringen,
säger Boström.
I våras fattade Svenska Orienteringsförbundets styrelse ett
beslut om att O-Ringen ska bolagiseras. Den processen
har inletts. En bolagsstyrelse med Stefan Blomgren som
ordförande har utsetts.
Under våren valde O-Ringenchefen Mark Baljeu att säga
upp sig, och rekryteringen av hans efterträdare blev den
nya styrelsens absolut viktigaste fråga.
Nu är rekryteringen klar och valet föll på Henrik Boström
(som kommer att få titeln vd när bolagiseringen är klar):
- Mark har fullföljt sitt arbete på ett mycket bra sätt, men
under en rekrytering ligger man alltid i bakkant. Detta
beroende på att de som är duktiga har långa
uppsägningstider. Jag är väldigt glad att vi nu kunnat göra
klart med Henrik. Han har de tre styrkor som är väldigt
viktiga för det här jobbet. Han har gedigen erfarenhet av
näringsliv och kommunal förvaltning, han har bra koll på
orienteringen och han har en stor kunskap om
föreningssverige inte minst genom att han är ordförande i
OK Linné, säger O-Ringenstyrelsens ordförande Stefan
Blomgren.
35-årige Boström jobbar i dag som ekonomichef på
Uppsala kommun. Under november kommer han att
tillträda på sin nya tjänst:
- Orienteringen har alltid lockat mig. Det finns väldigt
många roliga frågor att jobba med. Sen kommer det förstås
att bli en utmaning att blanda det professionella med min
hobby.
Vad vill du bidra med?
- Det som jag känner som ett viktigt första steg är
kvalitetssäkring av arrangemanget. Som deltagare har det
känts som att det funnits en fellista på saker som inte
fungerade så bra förra året. De sakerna har åtgärdats, men
då är det andra saker som inte fungerat. Det gäller att
skapa en hög stabil nivå. Dessutom ska de tävlande,
publik och press känna igen arrangemanget från år till år,
säger Boström.
En längre intervju med den nye O-Ringenchefen finns att
läsa i k ommande nummer av Sk ogssport som utk ommer i
slutet av veck an.

Det här blir nog bra. Orienteringen måste mer och mer försöka efterlikna andra idrotter, om sporten
ska kunna klara sig.
Sk revs av Bertil Nilsson 2013-08-06 k l 16:45

Anmäl

Mycket bra val av Oringens nye chef! Henrik har precis det driv och den professionalitet som Oringen och orienteringssverige behöver för att staka ut framtiden! Stort grattis Henrik!
Sk revs av Tomas och Emma 2013-08-05 k l 11:01

Anmäl

Noggrann, drivande och duktig person. Bra val av nya O-ringen styrelsen. Lycka till och ser fram
emot en semesterupplevelse i Skåne med inslag av ett bra orienteringsarrangemang med Boström
vid ratten 2014.
Sk revs av RL 2013-08-05 k l 10:15
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