
Ångermanlands Bridgeförbund

Styrelse möte 2021-01-27 via Teams

Närvarande
Anders Elfving, Anders Lundgren, Ann Lidfors, Karl Norberg Jerry Mähler samt Per 
Strandberg
Frånvarande: Per- Arne Lindström samt  Kjell Jonsson
Övriga Gäster Örjan Sjödin, Sven- Arne Staflund samt Nils- Erik Östman

§40 Mötets öppnande
Ordförande Jerry Mähler hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§41 Dagordning
Läses igenom och godkänns

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

§43 Föregående Protokoll
Anders Lundgren läser upp föregående protokoll som godkännes

§44 Årsmötesplanering
a) Årsmötet planeras att genomföras när restriktionerna lyfts så att medlemmar som 

vill kan närvara, styrelsen diskuterar två förslag Juni eller i samband med nästa 
ordinarie årsmöte september

Styrelsen beslutar att försöka ha årsmötet i Juni, Exakt datum bestäms senare

b) Vad behöver  och ska meddelas medlemmar före årsmötet
Handlingar som beskrivs i stadgarna skall skickas ut före årsmötet till klubbarna som får 
dela med sig bland sina medlemmar.
Vid kommande årsmöte kommer frågan, vad behövs och vad ska meddelas före årsmötet tas
upp under övriga frågor.
Anders L får i uppdrag att kolla upp om årsberättelsen är aktuell och i annat fall skriva en 
tillsammans med Jerry M

c) Kallelse till Årsmötet
Jerry Mähler får i uppdrag att skicka ut en kallelse via medlemsbrev med information om 
årsmötet i tid enligt stadgarna

§45 Planering av tävlingsverksamhet
a) Tävlingar i distriktet

Styrelsen beslutar att prioritera DM tävlingar som kan kvalificeras till SM
b) Övriga silvertävlingar

Beslutar respektive klubb om under rådande situation
Ställs in förutom Örnträffen som provas att köras på nätet via BBO

c) Rallyt 
Rallyt ställs in detta år

d) Onlinespel eller live för DM och andra silvertävlingar
Inget intresse från dom närvarande för onlinespel, vi vill träffas på plats
Styrelsen beslutar att inga DM tävlingar ska gå online



§46 Preliminärt spelprogram om coronan tillåter
Lag DM 10 april Härnösand
Veteran DM 17 april Sollefteå reserv datum 22 maj
Par DM 1 maj Örnsköldsvik
Mix DM 8 maj Sollefteå
Dam DM 29 maj Sollefteå
Individuella DM (RTC) 5 Juni Härnösand

§47 Övriga frågor
a) Mötesformen under pandemin

Styrelsen beslutar att använda teams vid möten så länge vi inte kan mötas personligen

b) Läsa och svara på mejl
Jerry uppmanar samtliga att använda ”svara alla” när vi mejlar i styrelsen

§48 Nästa Möte
Nästa styrelsemöte bestäms till  24 februari 2021via teams
Anders E får i uppdrag att boka teams

§49 Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

Via teams på nätet som ovan

Anders Lundgren        Jerry Mähler


