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Dokumentnamn: Digitalt möte Distriktsförbunden 7 november 2020 

Falkenberg 2020-11-02 
KALLELSE 
Härmed kallas alla distriktsförbund till digitalt möte med Svenska Bridgeförbundets 
styrelse. Med på mötet kommer såväl tidningen Bridge som sakrevisor och delar av 
anställd personal att vara.  
 
När: Lördagen den 7 november 2020 
Tid: Klockan 10.00 
Hur: Mötet hålls via Teams 
 
För att ansluta till mötet kommer du behöva en dator eller surfplatta med mikrofon. 
Använd gärna headset och gärna kamera samt internetuppkoppling till den valda 
enheten. Smart- eller I-phone går att använda, men avråds p.g.a. storleken. Nödvändiga 
tekniska instruktioner kommer skickas direkt till anmälda deltagare. Viss support 
kommer erbjudas till anmälda delegater om behov finns. 
 
Det som kommer behandlas på detta möte är de formaliadelar (verksamhetsberättelse, 
bokslut och budget) som låg planerade och fanns på agendan för Distriktsträffen som 
fått ställas in p.g.a. pandemiläget. Mötet beräknas ta cirka en timme.  
 
För att vara helt säkra på vilka som ska delta vill vi att alla distrikt på nytt anmäler in de 
delegater som ska representera distriktet på mötet, max två/dfb. Det behöver med 
andra ord inte vara den/de som tidigare var anmälda att representera.  
 
Anmälan av delegater görs till mme@svenskbridge.se. Anmälan ska vara inlämnad 
senast torsdag den 5 november 12.00. I anmälan ska namn på personen som ska delta 
skrivas samt dennes e-postadress, inbjudan till mötet skickas till denna adress. 
 
Mer information såsom agenda och handlingar kommer att postas på hemsidan och 
skickas direkt till anmälda delegater. För att mötet ska kunna genomföras på bästa sätt 
ber vi er att eventuella frågor på utskickat/hemsidan publicerat material skickas in på 
förhand senast fredag den 6 november 12.00.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Micke Melander 
Svenska Bridgeförbundet 
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