
Ångermanlands Bridgeförbund

Styrelse möte 2020-01-22

Närvarande
Åke Lundberg, Anders Lundgren, Ann Lidfors, Kjell Jonsson, Karl Norberg Jerry Mähler, 
Anders Elving samt Per Strandberg
Frånvarande: Per- Arne Lindström

§10 Mötets öppnande
Ordförande Åke Lundberg hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§11 Val av Sekreterare på mötet
Anders Lundgren väljs till sekreterare på mötet

§12 Val av protokolljusterare
Till protokoll justerare väljs Per Strandberg

§13 Föregående protokoll
Gås igenom och godkännes

§14 Hantering av tävlingar i ÅBF.s regi
Åke Lundberg får i uppdrag att kolla om ÅBF har en egen kod att rapportera tävlingarna till 
förbundet så vi slipper problemet med att klubbarna debiteras på sina ruterkonton och detta 
sedan får korrigeras i efterhand.
Styrelsen beslutar att en ansvarig i varje klubb ska kunna rapportera distriktets tävlingar direkt 
via ÅBF.s ruterkonto för att minska admistrationen

§15 Regelverk vid DM tävlingar
Vid DM tävlingar följer vi SBF.s regelverk vad gäller det mesta som exempel tid
Är det två brickor per rond gäller 7 min per bricka samt en minut byte summa 15 min per rond.
Är det tre brickor per rond gäller 7 min per bricka samt en minut byte summa 22 min per rond 
dock i detta fall om TL bestämmer kan tiden ändras med en minut mer eller mindre beroende på 
situationen med tanke på längden på tävlingen.

Bestraffningar vi följer SBF.s regler dock beslutar ÅBF följande skala vid tidsbestraffning.
1.a gången tillsägelse
2.a gången 10% av toppen i avdrag
3.e gången och fler 20% av toppen i avdrag per gång

§16 ÅBF.s Hemsida 
Åke har lagt in text vad gäller hur vi behandlar frågor i inlägg som dyker upp i forumet.
Uppdateringar och korrigeringar går via någon i styrelsen till Olle Nylander som efter det kan 
uppdatera uppgifter detta för att styrelsen ska ha koll på hemsidan

§17 Övriga frågor
a) Jerry presenterar ett väldigt spännande förslag om fyrmanna med liknande upplägg som 

allsvenskan med sammandrag på några huvudorter. Vi räknar med tre sammandrag.
10 lag får plats och ett lag från varje klubb har en plats garanterad efter det fylls det på efter 
anmälningstid på övriga. Har någon klubb inget lag att deltaga fördelas denna plats ut till något 
av dom intresserade som inte har garanti plats



b) Förtydligande av avgifter på årsmötets protokoll varje år önskas.
Anders Lundgren får i uppdrag att jobba på det

§18 Nästa Möte
Nästa styrelsemöte bestäms till 18 mars  2020 i Ullånger. Kl. 17.00
Åke får i uppdrag att boka lokal

§19 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

Docksta som ovan

Anders Lundgren        Per Strandberg


