
PROJEKTORGANISATION

O-Ringen AB

 O-Ringen AB är arrangör och har i alla delar det fulla ansvaret för planering, 

genomförande och uppföljning.

 Varje år genomförs ett O-Ringenarrangemang samtidigt som de tre 

nästkommande arrangemangen planeras. Vart och ett betraktas som ett 

projekt. Visstidsanställd projektledare (GS) direkt underställd VD.

 Projektet definieras i en uppdragsplan, Work Breakdown Structure (WBS) där 

man bryter ner uppdraget i ett antal hanterbara arbetsuppgifter (leverabler). 

 O-Ringen består av ca 1000 leverabler indelade i 12 ansvarsområden. 



Ansvariga utförare

➢ Fast organisation (FO). O-Ringen AB:s fasta personal och några kontrakterade 

leverantörer.

Står för kontinuitet, långsiktighet och/eller speciell kompetens. Ekonomi, 

marknad, sälj, IT och deltagarservice

➢ Lokal organisation (LO). Funktionärsföreningarna ansvarar för att dessa 

leverabler utförs med ideellt arbete eller i vissa fall genom 

projektanställningar. 

➢ O-Ringen AB och Funktionärsföreningarna bildar tillsammans 

utförarorganisationen.

Fördelningen se bilaga 1 till avtalet sid 2. 





12 OMRÅDESANSVARIGA (lokal 

organisation) 

 Ingår i den lokala ledningsgruppen som leds av GS (nivå 2 i organisationen)

 Ansvarar för att de LO:s leverabler inom ansvarsområdet blir utförda i rätt 

tid.



PROJEKTLEDARE (GS) 

 Ska leda och styra LO 

 Säkerställa att alla LO:s leverabler blir utförda i rätt tid och att kvalitén 

säkerställs

 Rekryterar områdesansvariga i samverkan med den FO

 Tar ansvar för LO

 Ansikte utåt mot media och hanterar externa kontakter 

 I övrigt se bilaga 1 till avtalet



LEDNINGSGRUPPEN (LO)

 Leds av GS och omfattar områdesansvariga (12 personer)

 Områdeschefer (FO) och VD ska kallas till alla LG-möten 

 Protokoll förvaras på en gemensam lagringsyta  

 OBS! LG kan inte fatta beslut om avvikelser fr[n uppdragsplan



UPPDRAGSBESKRIVNING

Övergripande:

- Högsta kvalitet för alla deltagare

- Attraktiv mötesplats

- Plattform för utveckling

- Främja nyrekrytering

- Främja externa parters relation till O-Ringen

Kontinutet, Långsiktighet och utveckling säkerställs genom  

UPPDRAGSPLANEN som ständigt förnyas.

http://uppdragsplan.oringen.se Anv.namn: oringen

Lösenord: funktionär  

http://uppdragsplan.oringen.se/


FÖRENINGSRÅDET

sammansättning och möten

 En representant per funktionärsförening

 En plats kan avstås men totalt minst 3 personer

 Väljer en sammankallande inom sig 

 Regelbundna möten varav minst två med medverkan från VD O-Ringen AB

 Föreningsrådet har en viktig roll att hålla samman evenemanget till ”ett 

oringen”

 VD kan sammankalla Föreningsrådet vid förändrade förutsättningar i 

förhållande till avtalet

 Mötena följer formella krav med kallelse, protokoll, majoritetsbeslut



Exempel på frågor i föreningsrådet

 Uppföljning av ekonomi, anmälningar, funktionärsresurser etc

 Vilka ska få springa från arrangörsföreningarna?

 Funktionärsfika/mat

 Reseersättningar 

 Hantering av kartorna efter genomförd tävling (ägarskapet)

 Hur ta tillvara på positiva sidoeffekter av O-Ringen? 


