
     Piteå den 14 april 2019 

Motioner inskickade av Leif Rångevall    

Motion nr 1 - att behandla på NBF:s årsmöte i maj 2019 

Reglera bestämmelser för bidrag för SM-finaler: 

1.  när spelare från andra distrikt spelar i Norrbotten  

2. eller när spelare från Norrbotten spelar i annat distrikt  

3. eller när saker inträffar som spelare inte rår över 

4. och vad som händer med SBF-ersättningen, för SM-deltagande, som inte används  

Mitt förslag: Klargörande beslut om synpunkterna ovan och att ersättningar som betalats ut 

från SBF kommer SM-deltagare tillgodo. 

Motion nr 2 - att behandla på NBF:s årsmöte angående DM-tävlingar främst gällande 

avgifter/spelorter/förutsättningar för lagspel: 

1. Avgifter som finns för tävlingen - verkliga kostnader - och låta dessa avgifter ligga till grund för 

fastställande av avgift för tävlingens genomförande.  

2. Spelorter bör inte permanentas på speciella orter utan om möjligt spridas i distriktet och arrangör 

beslutar själva om de förutsättningar som arrangerande klubb klarar av.  

Mitt förslag: Återgår till tidigare årsmötesbeslut angående DM-tävlingar. Endast ta ut för de 

faktiska kostnaderna, som också redovisas. 

 

NBF är vana vid hög klass på arrangemang och så ska det vara även i fortsättningen. 

Skälet för motionen är att det ska vara relevanta kostnader, alla distriktets klubbar ska om möjligt kunna 

gynnas. I alla lägen ska deltagare/klubbar gynnas och inte skrämmas bort.  

Motion nr 3 -  att behandla på NBF:s årsmöte rörande avgifter/spelorter/förutsättningar för 

distriktets egen Division 4:  

Det känns viktigt med ett på årsmötet fastställt regelverk för hur lagspelet ska hanteras.  

Det borde i varje fall inte vara dyrare att spela i div 4 Norrbotten än vad det är i högsta serien i Sverige 

(elitserien eller vad den nu kalls). 

Eftersom lag-spel är väldigt inne och verkligen på gång och också stimuleras framgångsrikt på klubbar borde 

möjligheten att locka än fler till spel vara fullt möjlig, om förutsättningarna bara finns och är de rätta. 

 Mitt förslag: Lägre avgifter för att locka, sporra och skapa ytterligare intresse för lagspel även 

 från  klubbar utanför4-kanten. Endast ta ut de faktiska kostnaderna som också redovisas. 

Motion nr 4 - om förändrade förutsättningar för röstlängd. Regleras av stadgarna men borde 

förändras: 

I dagsläget en röst per påbörjat 25-tal medlemmar.  

Nu finns det klubbar som inte har någon verksamhet och saknar tillräckligt antal medlemmar (minst 8 vilket 

SBF kräver) för att kunna verka som en bridgeklubb. Dessa klubbar har i dagsläget fortfarande rösträtt. 

Motionen ska reglera odemokratiska metoder (på samma sätt som i Västerbotten) som har uppstått på grund 

av att en stor förändring av antalet medlemmar och att den lokal verksamheten ute i distriktets klubbar har 

skett. 

 Mitt förslag är: ”ingen förening får dock utöva rösträtt för mer än en femtedel av det 

 sammanlagda antalet röster vid stämman” 

 Detta är en demokratifråga och borde vara självklar. 


