
 
 

Upplands Bridgeförbunds första protokoll (avskrift) 
 
 
 

 
 

 

Närvarande Samtliga till Upplands Bridgeförbund hänvisade bridgeklubbar varav de flesta med 

flera ombud än föreningens röstetal 

§ 1 

Upprättades röstlängd varvid föreningarna fingo följande röstetal 

BK Fyris, Sala BS och Uppsala BS vardera 3 röster, Enköpings BS, Norrtälje BS och Tierps BK 

vardera 2 röster och Sigtuna BS 1 röst. Sammanlagt 16 röster där Sala BS fick sitt röstetal 

nedsatt från 4 till 3 röster då föreningen eljest erhållit mera än 1/5 av hela röstetalet. 

För de olika föreningarna anmäldes följande ombud 

Enköping Gunnar Andersson 

Fyris S Nordin 

Norrtälje C E Johnson och O Höglund 

Sala Birger Wiberg 

Sigtuna N Johnsson 

Uppsala H Thorsén 

Tierp Bergmark 

§ 2 

Valdes Ryttmästare O Philipson till ordförande för sammanträdet. 

§ 3 

Valdes undertecknad S Nordin till sekreterare för sammanträdet. 

§ 4 

Förklarades sammanträdet behörigen utlyst. 

§ 5 

Valdes hrr. H Thorsén och Danielsson, Uppsala BS, att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

§ 6 

Någon styrelse- och revisionsberättelse från förbundets 1-månadsverksamhet fanns ej att 

föredraga utan upplästes endast protokoll från konstituerande sammanträdet den 30 mars d.å. 

§ 7 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behövde, av samma skäl som föregående, icke behandlas. 

§ 8 

Till distriktsordförande för ett år valdes enhälligt Ryttmästare O Philipson. 

§ 9 

Det preliminära stadgeförslaget om 5 styrelseledamöter och 3 suppleanter godkändes definitivt. 

Till styrelseledamöter valdes hrr. N Johson, Sigtuna, O. Höglund, Norrtälje, H Thorsén, Uppsala 

samt undertecknad Nordin. Till styrelsesuppleanter valdes hrr. Bergmark, Tierp, Birger Wiberg, 

Sala och Gunnar Andersson, Enköping. 



§ 10 

Till revisorer valdes hrr. Jansmark, Uppsala BS och O-J Halling, Fyris. Till revisorssuppleanter 

valdes hrr. Pålsson och Knopf, Uppsala BS. 

§ 11 

Då distriktsförbundets exakta medlemsantal inte kunde fastställas, med stor säkerhet kunde 

antagas röra sig omkring 300, beslöts att 2 ombud skulle utses till Sveriges Bridgeförbunds 

årsmöte varvid första ombudet ensamt skulle representera om antalet medlemmar vore under 

300 och båda om antalet vore över 300. 

Vid därefter företaget val utsågs till första ombud Ryttmästare Oscar Philipson, Uppsala, och till 

andra ombud Apotekare Nils Johnson, Sigtuna. 

§ 12 

Förvaltningsbidraget till distriktsförbundet för innevarande år fastställdes till 25 öre per ansluten 

medlem. 

§ 13 

Några till styrelsen inkomna motioner fanns ej att behandla. 

§ 14 

Uppläste ordföranden de frågor undertecknad, genom beslut å mötet den 30 mars, ställt till 

Riksförbundet angående DM-tävlingar, liksom även det svar som erhållits från förbundet. 

På förslag av Ryttmästare Philipson beslutades enhälligt att en motion skulle tillställas 

riksförbundet att titeln ”Distriktsmästare” skall förbehållas distriktsförbundens DM-segrare 

medan riksförbundet får finna annat namn på segraren i SM-semifinalerna. 

Därefter vidtog en livlig diskussion angående de första DM-tävlingar som skall anordnas av det 

nya förbundet. 

Från Uppsala BS framfördes önskemål att DM i par skulle anordnas redan i vår, vilket dock, på 

grund av den långt framskridna tidpunkten, landsortsföreningarna motsatte sig. 

På förslag av undertecknad beslutades att DM i fyrmanna skulle anordnas i höst för år 1947 

samt par DM för 1948 under våren 1948. 

Frågan om fördelning av antalet startande i DM-tävlingarna rönte också livlig diskussion. 

Sålunda framhölls såsom lämpliga metoder den rent matematiska med antalet startande i 

proportion till föreningens medlemsantal, den mera sportiga med flera startande från förening 

som kunde antagas ha flera toppspelare samt även att man skulle gå efter hur många startande 

föreningen haft i SM-tävlingen för par. 

På förslag av hr. Thorsén enades man slutligen om att styrelsen får avgöra frågan efter att ha 

undersökt hur andra disktriktsförbund förfar i samma fråga. 

§ 15 

Då inga övriga frågor förelog till behandling, avslutade ordföranden, Ryttmästare Philipson, 

sammanträdet samtidigt som han uttalade den förhoppningen att Upplands Bridgeförbund skulle 

bli till båtnad för de till förbundet anslutna föreningarna. 

 

Uppsala den 4 maj 1947 

 

(Avskrift gjord av Kjell Simonsson) 


