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Styrelsen för Västerbottens Bridgeförbund kan för verksamhetsåret 2020 – 2021 avge 

följande verksamhetsberättelse. 

 

Styrelse 

Ove Mattsson Ordförande 

IngaLill Lineruth Kassör 

Jonas Dahlgren TK 

Johan Vikström Sekreterare 

Hans Molin Ledamot 

Lars Örnberg Suppleant 

Agneta Wikberg Suppleant 

 

 

Revisorer 

Åsa Löfström och Ove Lundberg 

Suppleanter: Hans-Olov Gustafsson och Henry Franzen 

 

Valberedning 

Distriktets klubbar sammankallande Anki Vikström 

 

 

 
Anslutna klubbar 

Vid verksamhetsårets slut finns 5 klubbar registrerade.  

 

Styrelseverksamhet 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda sammanträden. Det mesta 

styrelsearbetet har skötts via videomöten, telefonkontakter och mail mellan 

styrelseledamöterna under verksamhetsåret. 

 

 

Årsstämma 

Årsstämman genomfördes som videomöte dit samtliga klubbar var inbjudna. 

 

Representation Vid årets distriktsträff i Örebro deltog Västerbotten (med fler 

distrikt) via videomöte. 

 

Ekonomi 

Ekonomi och balansräkning redovisas i separat bilaga. 
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Tävlingsverksamhet 

 

DM-lag genomfördes på BBO, 5 lag deltog och vann gjorde lag Lerner. Övriga DM-

tävlingar ställdes in pga. COVID-19. Årets SM-vecka i Örebro ställdes för andra året 

i rad in pga. COVID-19. 

 

Allsvenskan 2020. Ställdes in pga COVID19´. 

 

Individuellt 
Inställt Covíd 19 

  

 

Slutord 

Årets verksamhet har till stor del påverkats av Covid 19 och hur uppstarten  från det 

ska utformas. En ljusning verkar var i antågande angående COVID 19 minskade 

utbredning under hösten och att restriktionerna från regeringen minskas stegvis så att 

ett mer normalt spelschema kan erbjudas. Vaccinering och att vi fortsättningsvis 

håller avstånd och följer de allmänna råd som finns vid sjukdom/misstänkt sjukdom. 

Distriktets medlemsantal redovisas inte i år pga. den uppkommna situationen.  

 

Distriktet har behållit resebidraget 5 Sek/mil och spelare (Medlem i distriktet) till 

samtliga silvertävlingar i distriktet. 

 

Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året. 

 

Umeå oktober 2021 

 

 

 

…………………… ……………………. ……………………….. 

Ove Mattsson Jonas Dahlgren Ingalill Linerudt 

 

 

 

……………………. …………………… ……………………….. 

Johan Vikström Hans Molin Agneta Wikberg 

 

 

 

………………… …………………… ………………………... 

Lars Örnberg  

 


