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Protokoll fört vid möte med Svenska Bridgeförbundets styrelse  
den 20-22 maj 2022, på Scandic Väst Hotell i Örebro. 
 
Deltagare:  
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Abragi (EAB), Krister Ahlesved (KAH), Mia 
Breding (MBR), Rickard Olsson (ROL), Rolf Scherdin (RSC), Tor-Björn Bohman (TBO), Birgitta 
Lagnell (BLA) och Linnea Edlund (LED). 
 
Övriga:  
Mårten Gustawsson (MGU), sakrevisor, Suzanne Lemborn (SLE) samt Micke Melander (MME), 
personal. Under vissa presentationer och föredragningar deltog även Johan Grönkvist (JGR), 
Gunnel Hahne (GHA), Thomas Winther (TWI), Carina Wademark (CWA), Sigrid Svensson (SSV) 
och Björn Holm (BHO).  
 
Protokollet omfattar § 54 – § 78.  
 
Vissa punkter togs upp i möte med personalen lördag fm 21/5, vissa punkter behandlades 
separat av styrelsen söndag 22/5. Referat och beslut, där det är relevant från dessa diskussioner 
har infogats i protokollet. 
 
§ 54. Mötets öppnande  
MLÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 13.00. 
 
§ 55. Val av mötesordförande 
Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande. 
 
§ 56. Val av sekreterare 
Beslutades: Att välja MME till sekreterare. 
 
§ 57. Val av justeringsperson 
Beslutades: Att jämte ordföranden utse ROL till justeringsperson för protokollet. 
 
§ 58. Fastställande av föredragningslista 
Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista. 
 
§ 59. Per capsulam-beslut  
Protokoll från styrelsemöte 2022-02-23 
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna. 
 
Nominering av ledamot till ”EBL Executive Committee” 
Beslutades: Att från SBF nominera Ida Grönkvist som föreslagen ny ledamot av EBL:s styrelse. 
 
§ 60. Åtgärdslistan  
Åtgärdslistan gicks igenom och justerades. 
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§ 61. Rapport MK  
MLÖ rapporterade att MK för närvarande har fyra underkommittéer/styrgrupper som arbetar 
med olika frågor.  
 
Synlighet 
I arbetsgruppen Synlighet har man noterat att de förändringar som under året gjorts av 
tidningen BRIDGE har mottagits positivt. Gruppen arbetar med att det första numret 2023 ska 
bli ett special- ”propaganda”-nummer som ska tryckas i en större upplaga än normalt. Det ska 
kunna användas offensivt av klubbar, distrikt och förbund för att marknadsföra bridgen. Mer 
information om specialnumret kommer senare. 
 
Diskussion fördes kring distribution av tidningen. Arbetsgruppen utreder, men troligen kommer 
klubbar och enskilda att ombes att sköta detta; dels för att man lokalt bäst kan anpassa till 
sin(a) målgrupp(er), dels att man kan tajma distribution till sina egna rekrytering-
saktiviteter/kurser. Utrymme att ex vis klistra på en dekal med lokala kontakter ska finnas. 
 
Beslutades: Att nr.1–2023 blir ett specialnummer. Numret ska vara kostnadsneutralt i 
förhållande till normal tidningsutgivning.  
 
Diskussioner har förts för att öka synligheten genom att försöka få svensk media att skriva mer 
om bridge i allmänhet. En minisajt, specifik för ändamålet, ska skapas på www.svenskbridge.se. 
 
Informationen som samlas på nämnda minisajt ska kunna användas av såväl klubb som medlem 
och av press men är främst riktad till den sista kategorin. 
 
En översyn av reklammaterial för klubbar måste göras i en nära framtid och där det ses till 
flaggor, roll-ups, trycksaker m.m. är aktuella. Arbetsgruppen Synlighet avvaktar inventeringen 
av SBF:s material, för att senare återkomma med förslag till beslut. Specialnumret av tidningen 
kommer att vara en viktig del. 
 
Diskussioner har också förts kring att göra ett tillägg på startsidan på www.svenskbridge.se. 
Förslag finns att permanenta en huvudnyhet (s.k. banner) ovanför de tolv ”block” med olika 
ämnen som finns därunder. Som exempel fanns, vid tiden för styrelsemötet, en sådan banner 
om damernas VM-guld. Tänkbara kommande huvudnyheter i närtid för bannern är SM Lag, EM 
Lag, Junior-EM och Bridgefestivalen. 
 
Beslutades: Att testköra en toppbanner under perioden fram till och med augusti och därefter 
utvärdera huruvida bannern ska fortsätta att användas.  

 
Verksamhetsstöd 
Arbetsgruppen Verksamhetsstöd har träffats och diskuterat att fokusera kring två områden. 
 
1. Det finns sedan början på 2000-talet en klubbfunktionärshandbok. Denna är i långa stycken 

idag inaktuell. Gruppen har beslutat att materialet måste uppdateras och har en plan för 
hur en ny sådan handbok ska se ut. Den beräknas kunna släppas under hösten 2022. 
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Gruppen hoppas att vid utbildningshelgen den 14 januari 2023 kunna hålla en 
klubbfunktionärsutbildning live i Örebro parallellt med det TL-seminarium som då 
genomförs. Dessutom ska lärarhandledningar tas fram, så att utbildningen senare också kan 
hållas regionalt/lokalt. 

 
2. Tävlingar för alla - en arbetsgrupp ser över tävlingar på nivåer under dem som SBF 

traditionellt arrangerar. Det kan gälla mästerskap såväl som olika former av breddtävlingar. 
SM Par hcp är ett exempel (se: TK). 

Seniorer 
BLA rapporterade att arbetsgruppen Seniorer har arbetat med att få fram en kontaktperson i 
alla distrikt. Kontaktpersonen ska vara informations-/spridningsansvarig i seniorfrågor (en s.k. 
senioransvarig). Gruppens primära mål är att öka nyrekryteringen av seniorer på alla plan. 
Gruppen kommer också delta vid Bridgefestivalen och där arrangera ett frukostseminarium. Vid 
seminariet inbjuds specifikt distriktsansvariga, men alla välkomna. (UtbK, JK och TK delar på 
seminarieansvaret övriga morgnar.) 
 
Diskussioner har förts med Marek Malysa, Polen (inspel har även kommit från Norge i ämnet) 
för att undersöka möjligheten till ett gemensamt projekt kring hur bridge kan motverka 
demens/Alzheimers. Diskussionerna har tagit mycket tid för de involverade. Arbetsgruppen 
konstaterar att ett sådant projekt sannolikt varken skulle generera tävlingsspelare eller 
medlemmar till SBF. Gruppen arbetar vidare om ett eventuellt samarbetsprojekt med Sveriges 
Schackförbund, efter Tankesportsförbundets bildande. 
 
Förutom att arbetsgruppen möjligen kan göra något på lokal nivå beträffande 
”demensprojektet”, studeras även möjligheten att få ut budskap på samma tema via t.ex. tv-
programmet Fråga Doktorn. 
 
Rekryteringskedjan och MiniBridge Cup 
MLÖ rapporterade, och SSV presenterade, Rekryteringskedjan. En projektgrupp har bildats och 
det finns idag ett 20-tal klubbar anmälda. Vårens möten mellan distrikt och förbund gör att 
projektgruppen hoppas att det hittills ringa deltagandet kan ökas avsevärt. Lokala projekt med 
de anslutna klubbarna bedrivs löpande.  
 
LED rapporterade vidare om MiniBridge Cup, som styrelsen har tro på att kunna bli en viktig del 
i framtida ökad rekrytering. Projektet baseras på att en bridgespelare (mentor) rekryterar tre 
till fem nybörjare (adepter), och lär dem grunderna i MiniBridge. MiniBridge Cup läggs upp som 
lokala gruppspel och KO-matcher för att utkristallisera de lag som sedan ska gå till final (ett 
upplägg liknande Svenska Cupens) under Bridgefestival 2023.  
 
En längre diskussion fördes också om huruvida ”nya” spelare via MiniBridge Cup ska kunna 
registreras som medlemmar eller inte. 
 
Beslutades: Att uppdra åt SLE att, efter samråd med kansliet, fatta beslut om hur marknads-
föring av MiniBridge Cup ska göras samt hur administrationen i våra system kan lösas. 
 
MLÖ informerade att MK arbetar vidare med hur SBF, rent allmänt, kan dra lärdom av UTBK:s 
lyckade bridgelärarseminarium för andra utbildningsinsatser, t.ex. av klubbfunktionärer och 
tävlingsledare. 
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§ 62. Rapport JK  
EAB rapporterade att det inom ramen för SOS-junior finns några satsningar på gång. SSV håller, 
eller försöker hålla, kontakt med nuvarande juniormedlemmar. Från maj erbjuds övningsspel/ 
häng -och-umgängesspel för juniorer vissa söndagar på RealBridge. 
 
EAB rapporterade vidare att JK har haft två möten sedan det senaste styrelsemötet. De har 
främst handlat om juniorsituationen samt de aktiviteter som JK ansvarar för. Dessutom har det 
varit ett antal möten som involverat dem som arbetar med det kommande rikslägret. Det 
noteras från JK:s sida att det är mycket svårt att få ideella krafter att ställa upp vid juniorläger. 
 
EAB avslutade med att mentorsprogrammet är igång. Det finns i nuläget tre par och två 
enskilda spelare som har fått en mentor förmedlad genom programmet. Arbetet fortsätter. 
 
SLE rapporterade att kansliet har genomfört den inventering som beslutades på tidigare möte, 
det för att utröna huruvida de juniorer som står som medlemmar i vårt medlemsregister 
verkligen är aktiva eller inte (efter den 1 januari 2020). Inventeringen har slutförts och antalet 
juniorer kommer minska med 80 st. Emellertid har det också tillkommit några nyregistrerade, 
vilket reducerar minskningen något. 53 juniorer kvarstår att utreda. 
 
§ 63. Rapport TK    
Allsvenskan 
CRA informerade om den avslutade Allsvenskan 2021, speciellt med anledning av pandemins 
inverkningar. Bötesbelopp p.g.a. att klubbar inte kunnat besätta sina platser har denna gång 
beslutats inte tas ut. Samma gäller för de fyra lag som tvingades lämna återbud p.g.a. sjukdom i 
sista omgången av allsvenskan div 3. 
 
Några distrikt har inkommit med önskemål om att flytta fram datum för sista speldag i division 
4 (också det p.g.a. pandemin), vilket TK beviljat.  Noteras att 126 lag har ställt till start i årets 
division 4. 
 
Beträffande division 2 och 3 pågår för närvarande ett omfattande arbete med att få ihop 
serierna, då flera avhopp påverkar som medför att lag ska upp från andra divisioner för att 
ersätta. 
 
Kansliet arbetar med att finna arrangörer för alla heat och återkommer publikt med vilka, så 
snart arbetet är klart och avstämning är gjord med TK.  
 
Funbridge 
CRA informerade om att spelet på Funbridge minskat högst avsevärt den senaste tiden, varför 
TK anser att frågan kring priser bör väckas. 
 
Beslutades: Att spelet på Funbridge fortsätter, men utan priser från SBF fr.o.m. 1 juni 2022. 
 
LiveBridge Cup 
Kvalet i LiveBridge Cup har spelats klart och just nu arbetar kansliet med att få fram de 52 paren 
till finalen, som spelas tisdagen den 2 augusti i Bridgefestivalen. 
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SM Lag Mixed 2022 
Spelas under Falkenbergsveckan. Tävlingen är öppnad för anmälan. 
 
Svenska Cupen 
Tävlingen går inom kort in i omgång 5, då 128 lag är kvar. 
 
SM Par Hcp 
För att nå en bredare spelagrupp inom såväl DM (inklusive SM-kval) och SM, har en 
arbetsgrupp med deltagande från TK föreslagit en ny SM-tävling för klubbspelare på 
medelspelarnivå eller under (hcp 30 eller högre). Distrikt ordnar kvalificering med stor frihet i 
upplägg, men med fokus på trivselarrangemang. TK har initiativet vad gäller detaljupplägg och 
tävlingsbestämmelser. 
 
Beslutades: Att SBF inför ”SM Par Hcp” med start säsong 2022-23. Tävlingen ska därefter 
utvärderas och ställning tas till huruvida den ska fortsätta att arrangeras och om så, även om 
konceptet ska utvidgas till fler klasser än Par Open (t.ex. Par Mixed). TK uppdras att informera 
distrikten om tävlingen, förslag till olika typer av kvalupplägg samt tävlingsbestämmelser. SM-
finalen kommer att äga rum under Bridgefestivalen 2023. 
 
Nytt upplägg av SM Lag (Open) 
TK har fått i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att utvärdera upplägget av SM Lag (Open) och 
eventuellt föreslå en omarbetning. Frågan har aktualiserats, dels som en följd av vikande delta-
garsiffror, dels för att flera distrikt inte klarar att besätta sina tilldelade SM-semifinalplatser. 
 
Sista Chansen-tävling till SM Par Open 
Kansliet rapporterar att man kommer att få svårt att få ihop fullt startfält till årets semifinal i 
SM Par Open, då många distrikt inte kan fylla sina tilldelade platser. Samtidigt finns det dem 
som inte beretts möjlighet att kvalspela, varför frågan rests om att införa en Sista Chansen-
tävling online på RealBridge till årets SM Par Open.  
 
Beslutades:  
Att införa Sista Chansen-tävling online på RealBridge till årets SM Par Open semifinal och att TK 
utarbetar tilläggsbestämmelser i enlighet med beslutet. Dessa ska vara publicerade senast den 
1 juni 2022. Beslutades även att ge TK i uppdrag att utvärdera Sista Chansen-tävlingar i SM Par 
Dam och SM Par Veteran med start verksamhetsåret 2022/2023. 
 
Simultantävlingar 2022/2023 
Tävlingsprogrammet för dessa är publicerat. Nytt för verksamhetsåret är s.k. 
mentorssimultantävlingar, vilka arrangeras en gång per månad. 
 
Tävlingar – generellt 
SBF behöver allvarligt fundera över hur vi ska kunna motverka den trend att allt fler klubb-
spelare inte längre vill resa för att tävla, ens inom det egna distriktet. Punkten kommer att tas 
upp i de kommande mötena med distrikten. 
 
Utbildningsmaterial till TL Steg 2 
Materialet är uppdaterat och ett fullödigt kurskompendium med tillhörande Power Pointpre-
sentationer har tagits fram. Materialet finns att rekvirera från kansliet. 
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Utbildningsmaterial till TL Steg 1 
Motsvarande uppdatering av materialet till TL Steg 1 måste göras och beräknas klart någon 
gång under hösten 2022. 
 
Utbildningsmaterial till Ruter 
TWI, Tommy Andersson och Ryszard Sliwinski har fått uppdraget att gå igenom det utbild-
ningsmaterial som tagits fram av Gävleborgs BF, för att se huruvida det kan användas i sin 
nuvarande form för SBF:s Ruterutbildningar. Efterfrågan på sådana utbildningar är stor. 
 
MP-regelverket 
Relevanta avsnitt som fallit bort kommer att återinföras i det per den 1 september 2022 
uppdaterade regelverket. 
 
DTL-träff 
DTL-träffen kommer att arrangeras online via Teams den 20 augusti 2022. 
 
Handikappsystem för lagtävling 
SBF ges tillgång till det danska förbundets handikappsystem för lagtävling. Det ligger i kölistan 
för att kunna implementeras, men innan dess ska systemet ses över för att passa svenska 
förhållanden. Ett införande kommer sannolikt inte att kunna ske före den 1 september 2023. 
 
Fair play-system 
SLE rapporterade att en arbetsgrupp har tillsatts för att se hur ett sådant system kan 
implementeras i Sverige, helt eller i tillämpliga delar. Arbetsgruppen inledde med en 
förberedande diskussion, och har även haft kontakt med Norska Bridgeförbundet som redan 
implementerat Fair Play sedan ett par år tillbaka. Det konstaterades att det norska förbundet 
haft ett 40-tal anmälda fall sedan de infört systemet och att det underlättat deras hantering av 
dylika ärenden. Gruppen konstaterade också att GDPR-kontroll gjorts, men att vi måste få 
vetskap om hur länge material får sparas i systemet med hänsyn till GDPR. 
 
Vidare ska analyseras huruvida online- kontra livespel har någon inverkan på upplägget av 
systemet. Diskussioner förs om vem eller vilka som ska äga rätt att hämta ut uppgifter ur 
systemet. 
 
Beslutades: Att TK får i uppdrag att till den 31 augusti 2022 ta fram flödesschema och 
organisation för att införa ett fair play-system samt besluta huruvida modellen ska följa det 
israeliska upplägget eller det norska. 
 
Alerterings- och systemregelverk 
CRA informerade om att MGU tagit över efter Jan Eric Larsson som koordinator för arbetet med 
dessa båda regelverk. Arbetsgrupp(er) finns skapade sedan tidigare. Det råder emellertid viss 
oenighet, såväl på detaljnivå som beträffande grundprinciper. Ett omtag i arbetet ska göras och 
en slutrapport till TK och till styrelsen måste finnas tillgänglig i god tid före den 1 september 
2023, vilket är införandedatum för dessa båda regelverk i sin uppdaterade tappning. 
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Framtida rapporteringssystem (Ruter, Bridgetime m.m.) 
ROL/CRA rapporterade gemensamt att arbete görs för att se hur framtidens rapporteringssys-
tem av tävlingar ska/kan komma se ut. Ruter är ett kraftfullt system, men är tämligen omodernt 
och för många, framför allt nya, användare svårbemästrat. Det finns emellertid inte många 
system på marknaden som uppfyller kraven. Den sammansatta gruppen studerar vad t.ex. 
systemet Bridgetime, som är en molnbaserad lösning, har att erbjuda. 
 
Frågan är emellertid komplex, då den inte enbart handlar om att beräkna och rapportera 
tävlingar.  Den har också har koppling till SBF:s medlemsdatabas för t.ex. ranking, mästarpoäng 
och handikappuppdatering. 
 
TK har också frågan om så kallade ”super-users” som kan hjälpa till regionalt för att hjälpa till 
med nuvarande system på sin agenda. 
 
Beslutades: För att snabbt hjälpa många mindre klubbar ska hjälp ges, och information tas 
fram, som beskriver hur man kan skapa och arbeta med olika profiler (via olika inloggning) i 
Ruter. På så sätt kan klubbar få en mer skräddarsydd och förenklad hantering av sina respektive 
tävlingar. 
 
Britt Blom Nordensons vandringspris 
Britt Nordenson, Norrköping, har skänkt ett vandringspris till SM Par Dam. 
 
Beslutades: Att CRA och JGR ansvarar för att vandringspriset kommer till Örebro för polering 
och gravering. Gravyren ska vara: Britt Blom Nordensons vandringspris SM Par Dam. Befintliga 
ingraveringar, inklusive vinnarna 1959-1964, bibehålls intakt. 

Segrande pars namn, med början på SM-finalen 2022, graveras in. Vandringspriset lämnas till 
infodisken i Bridgefestivalen efter avslutad prisutdelning. 
 
Lagkommissionen 
Antalet ärenden är för närvarande få. 

LK:s ordförande, Jan Eric Larsson, har önskat avgå av personliga skäl. TK diskuterar ett antal 
förslag på ersättare att lägga fram för styrelsen. 
 

§ 64. Rapport FK  
MLÖ rapporterade att Bridgefestivalen äntligen ska kunna genomföras, efter två års uppehåll 
p.g.a. pandemin.  FK ligger i fas med arbetet och är redo att genomföra evenemanget.  
Det finns emellertid ett osäkerhetsmoment avseende deltagande i årets festival och FK hissar 
en varningsflagg för att deltagandet sannolikt kommer att minska jämfört med 2019. Antalet 
anmälda lag till Chairman’s Cup är något lägre, men handlar i huvudsak om andelen 
internationella lag. En insats för att nå ut internationellt har genomförts via annonsering. 
 
Möten har genomförts med såväl Conventum Arena som med Örebrokompaniet för skrivande 
av nytt avtal, då det nuvarande går ut i och med innevarande års festival. Återkoppling sker 
kring midsommar och vidare förhandlingar förs. Målsättningen är att få ett nytt avtal till stånd 
före nästa styrelsemöte. 
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Förslag lades fram om att klubbar borde kunna få köpa en större mängd spelbiljetter till 
Bridgefestivalens sidotävlingar till rabatterat pris, att kunna dela ut som priser i sina egna 
tävlingar. 
 
Beslutades: Att klubbar som vill köpa spelbiljetter kan göra det. Biljetterna är redan 
rabatterade, från 120 kr till 100 kr. Intresserade klubbar kontaktar kansliet.   
 
§ 65. Rapport UK/Internationellt  
MLÖ rapporterade att Sveriges damer försvarade sin VM-titel genom att vinna i Salsomaggiore 
tidigare i början av april. Närmast för dörren står NM i Finland, där Sverige deltar i både dam- 
och öppen klass.  
 
Uttagna lag, kaptener och coacher till sommarens NM (i Finland i maj), EM (på Madeira i juni) 
och JEM (i Holland i juli) presenterades. Sommaren avslutas med öppna VM i augusti dit spelare 
anmäler sig själva och SBF inte bidrar med någon finansiering. Sverige deltar i övrigt i alla 
officiella tävlingar arrangerade av EBL och WBF. 
 
Beslutades: Att LED representerar Sverige vid NBU-mötet som äger rum parallellt med NM. 
 
Diskuterades det NM som SBF står som arrangör för 2023. Arbetet med arrangemanget fortgår 
och en preliminär bokning finns gjord på Scandic Väst i Örebro helgen 1-4 juni. 
 
Beslutades: Att SLE kontrollerar med TBR avseende bemanning och kostnader. 
 
EBL General Assembly – EBL:s årsmöte 
Diskussioner fördes kring EBL:s årsmöte och de handlingar som inkommit. Framförallt 
diskuterades kring personvalen, där det kandideras till såväl presidentposten för EBL (då Jan 
Kamras avböjt omval för att kandidera till samma post inom WBF) som övriga ledamötesposter. 
 
Beslutades: Att CWA representerar SBF vid EBL General Assembly.  
 
Beslutades: Att MLÖ för styrelsens räkning nominerar CWA och att MLÖ har fria händer att 
utse en person i det fall vi får någon proxy från andra nordiska länder. CWA får lista där det 
klart framgår hur hon ska rösta. 
 
Beslutades: Att SBF ska rösta på Eric Laurant, Holland, i presidentvalet och att MLÖ i övrigt ger 
anvisningar till vår(a) representant(er). 
 
§ 66. Rapport UTBK    
KAH rapporterade att onlinekursen för nybörjare är avslutad och att den följts upp med 
träningstillfällen. Ca 25 deltagare fullföljde och det gavs överlag bra respons vid den utvärdering 
som gjordes i efterhand. UTBK planerar för en fortsättningskurs online med start i september. 
 
En mycket lyckad bridgelärarträff genomfördes söndagen den 15 maj och samlade sex 
deltagare. Huvudsyftet med träffen vara att samla in synpunkter och önskemål för framtiden. 
 
Beslutades: Att även övriga kommittéer/organisatörer bör överväga upplägget med korta 
intensiva online-utbildningar som komplement i sin utbildningsverksamhet.  
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KAH informerade att UTBK planerar att under Bridgefestivalen hålla fyra seminarier för nya 
spelare. Man kommer att genomföra två Frukostklubbseminarier, där det ena riktas till 
bridgelärare och det andra till hur man lär ut Mini Bridge. 
 
UTBK planerar också för två regionala bridgelärarutbildningar i höst, det första äger rum den 27 
augusti i Stockholm och det andra den 3 september i Varberg.  
 
UTBK ansvarar för frågan om de minikurser som finns efter avslutad utbildning, framförallt det 
”gröna materialet”. 
 
Beslutades: Att MME kontaktar redaktören för tidningen Bridge och försöker få in kort notis om 
de två seminarierna i juninumret. 
 
§ 67. Rapport ITK    
ROL rapporterade att ITK sedan förra mötet nu är fullt ut bemannad. ITK består av fyra 
ledamöter med bred IT-erfarenhet och är geografiskt spridda. ROL informerade att ITK håller sig 
inom budgetramarna. 
 
Arbetet inriktas just nu på BIT (hemsidan), lagmodulen och att i samarbete med TK utreda 
framtida rapporteringssystem. Beträffande arbetet med lagmodulen, ska gruppen kompletteras 
med en eller flera TK-representanter, innan den kan börja arbeta i skarpt läge. 
 
Inom ITK diskuteras hur SBF ska handha sitt s.k. datalager, så att arbetet med detta kan 
hanteras av anställda inom SBF istället för av externa konsulter. 
 
Drupal 
ROL har tidigare rapporterat att support/underhåll av Drupal 7 (det innehållshanteringsssystem 
som ligger till grund för www.svenskbridge.se ) kommer att upphöra i november 2022, Vilket 
innebär att säkerheten riskeras för framtida användande. Emellertid har supportavvecklingen 
nu skjutits på framtiden och SBF därmed fått längre respittid, med möjlighet att finna lösningar.  
 
En flytt till Drupal 9 kan komma att bli svår och ITK arbetar med att finna en smartare lösning än 
att behöva flytta allt ”över en natt”. Det handlar om vad som skulle kunna betecknas som 
trygga respektive otrygga miljöer och där SBF kanske väljer otrygghet, av besparingsskäl, för de 
delar av hemsidan där valet inte utgör en säkerhetsrisk. En inventering måste vidtas för att 
avgöra vilka faktorer som påverkar vilka delar av hemsidan.  
 
Beslutades: Att ITK ombes fortsätta utredningen om hur Drupal-situationen ska lösas. 
  
§ 68. Rapport personal/kansli  
SLE rapporterade att Björn Ohlsson på egen begäran avslutat sin tjänst efter bara någon månad. 
Orsaken är att han trots tidigare erfarenheter inte anser sig ha de kvalifikationer som behövdes 
för Drupal-systemet. Ingen nyrekrytering planeras i nuläget. 
 
Det har påbörjats årligen återkommande medarbetarsamtal och diverse annat rutinartat arbete 
avseende anställd personal. 
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En kort avrapportering från det före styrelsemötet avhållna personalmötet, vid vilket bl.a. kom 
upp frågan om debitering av personalkostnader för personal som hyrs in av distrikt och/eller 
klubbar för att vara föredragshållare eller utbildare. SBF har sedan 2003 haft policyn att dessa 
debiteras distriktet/klubben med 2000 kr, av skälet att systemet inte ska missbrukas, t.ex. att 
personal ena veckan ska åka till en ort, för att veckan efter få förfrågan om samma 
föredrag/utbildning av grannorten. 
 
Beslutades: 
Att SLE uppdras att ta fram ett förslag till debitering när SBF-personal håller i utbildningar 
(motsvarande) för distrikt och klubbar, där kostnadsnivån fortsatt ska vara subventionerad 
samt att hemsidan uppdateras med rätt information kring vad som gäller.  
 
Beslutades:  
Att en behovsanalys ska göras för hur personal ska kunna nyttjas vid utbildningar som ibland 
går hand i hand med att ta fram information m.m. till dem; detta för att särskilja vad som ska 
debiteras eller inte. SLE ansvarar och samlar de resurspersoner som kan behövas. 

Diskussion fördes om den nuvarande skattefria delen av bilersättningen (18.50 kr/mil), vilken 
med nuvarande bränslepriser inte täcker ens bränslekostnaden. 
 
Beslutades: Att uppdra åt SLE att se hur andra förbund och myndigheter hanterar problemet 
och återkomma med ett förslag som AU kan behandla. 
 
SLE informerade om att det saknas en uttalad pressansvarig och att vi borde lägga mer kraft på 
samordning, information och professionalitet för att nå ut med information till alla medier. 
Exempelvis borde en minisajt skapas på hemsidan, vilken regelbundet underhålls med 
högupplösta bilder, videoklipp, pressmeddelanden etc. 
 
Beslutades: Inga beslut fattades, men SLE fick i uppdrag att utreda möjligheterna. 
 
SLE rapporterade också om att ändring av vissa växelfunktioner för kansliet kommer äga rum. 
Bland annat ska ett specifikt telefonnummer tas fram för tekniksupport (Ruter, BIT och 
Bridgemate), detta för att täcka upp de tider som kansliet inte har öppen linje, kl. 08:00-12:00 
på vardagar. SLE ser över hur ”Teknikjouren” ska kunna bemannas av anställda samt av 
superanvändare lokalt.   
 
SLE väckte även frågan om att personalkläder, där en tjockare tröja/polo bör tas fram för 
styrelse och personal att användas i offentliga sammanhang.  
 
Beslutades: Att SLE får se över samt fatta beslut inom nuvarande budgetramar. 
 
Rapport från kontakt med distrikten 
SLE/MME rapporterade att arbetet med löpande kontakter mellan å ena sidan en anställd och å 
andra sidan en kontaktperson i distrikten har sjösatts. Alla distrikt har haft en första kontakt, 
vilket också avrapporterats. Grundagendan har varit likalydande, men själva diskussionerna gått 
åt olika håll. De anställda har fått dedikerade distrikt att hålla kontakt med, och dessa möten 
ska vara regelbundna. 
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I perioden slutet av maj till Midsommar ska SBF ha digitala möte med distriktsförbunden. 
Mötena sker mellan dfb-styrelser och personer ur styrelse och verksamhet. Mötenas syften är 
att diskutera framtidsfrågor, strategi och kommunikation.  
 
§ 69. Rapport DN   
SLE informerade om att det yttrande som kommit från EBL med rekommendationer kring 
procedur för avstängningar med mera som har vidarebefordrats till DN. Diskussion följde kring 
innehållet och där det konstateras att DN inte är klara med hur de ska handskas med, 
eventuellt adoptera, innehållet. 
 
DN:s ordförande Andreas Westman rapporterade att DN under 2022 handlagt två ärenden. 
Under 2021 inkom tio ärenden varav ett krävde lång tid för utredning. Samtliga ärenden är 
avslutade och inga nya föreligger för tillfället. Vidare informerades om att DN samarbetar med 
den grupp som har i uppdrag att sjösätta Fair Play-systemet. 
 
Slutligen diskuterades huruvida en för grova disciplinära brott sanktionerad spelare ska kunna 
tas ut till representationsspel omedelbart efter avtjänad avstängning. 
 
Beslutades: Att vid grova disciplinära brott äger SBF:s styrelse rätt att besluta om huruvida det 
ska dröja ytterligare tid innan spelaren kan komma ifråga för landslagsrepresentation. Detta är 
inte ett DN-ärende eftersom det inte är en medlemsrättighet att representera Sverige, utan en 
förmån.  
 
§ 70. Ekonomi    
RSC informerade om att SBF vid tidigare prognos för 2021/2022 sett ut att landa på ett 
minusresultat om ca 500 tkr. Under den senaste perioden har SBF noterat fortsatta förlorade 
intäkter men emellertid fått 700 tkr i omställningsstöd och avser ta 800 tkr från 
landslagsfonden samt 100 tkr från juniorfonden, vilket gör att resultatet pekar på ett plus om ca 
+390 tkr. Sett över hela verksamhetsåret noterar dock förbundet ett minus utan ”konstgjord 
andning” via omställningsstöd och uttag från fonder ett minus på 1.3 mkr, något som inte är 
hållbart. 
 
Vi kommer framgent inte att kunna räkna med nya statliga stöd, och landslagsfonden är med 
detta år närmast tömt. Därför måste vår egen verksamhet generera tillräckligt för att kunna 
täcka våra kostnader. 
 
Pandemin har påverkat SBF kraftigt. Enbart spelavgifterna för årets första månader visar på ett 
minusresultat om ca 1 Mkr, mycket på grund av att omikronvarianten slog till kring årsskiftet, 
vilket fick till följd att många klubbar försenades i sin återstart och lamslog dem som redan 
kommit igång. Det har också fått kraftig inverkan på kvalen till SM-disciplinerna och på 
deltagandet i Svenska Cupen. Kostnaderna ligger fortfarande under budget på samtliga fronter, 
det är på intäktssidan det noteras stora röda siffror.  
 
RSC avslutade med att om vi inte kan få ordning på intäktssidan måste utgiftsposterna dras ned, 
vilket främst handlar om förbundets fyra stora utgifter personal, tidning, IT och landslag. För att 
kunna bibehålla nuvarande servicenivå och kunna genomföra de offensiva satsningar vi önskar 
måste således intäkterna öka. 
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Kick-off prognos (reviderad) budget 
RSC och MLÖ berättade att ekonomigruppen löpande ser över vad som sker kring förbundets 
intäkter och utgifter samt att uppdaterad prognos justeras inför nytt verksamhetsår.  
 
För verksamhetsåret 2022/2023 gäller det för alla kostnadsansvariga att snarast, och allra 
senast den 15 augusti, äska de medel de anser sig behöva för sin verksamhet. Alla 
budgethandlingar som behövs för ändamålet kommer skickas ut under juni månad.  
 
Ekonomigruppen kommer sedan i dialog med kostnadsansvariga arbeta fram en prognos som 
läggs fram till styrelsen för godkännande.  
 
Samtliga kommittéordföranden påminns om att de skicka in sin kommittés verksamhetsberätt-
else för 2021/2022 före den 1 september 2022 till MME.  
 
Bingo-Lotto 
MME rapporterade att SBF nu verkställt vad som tidigare beslutats beträffande en mer offensiv 
satsning för att få våra medlemmar att prenumerera på lotter, då det kan generera stora 
intäkter. Marknadsföring är gjord på hemsidan, i medlemsnytt och i tidningen Bridge. 
 
Beslutades: Att fortsätta satsa att få in fler prenumeranter på Bingo-Lotto under hösten 2022. 
Utvärdering sker i januari 2023. 
 
Betalningsformer för medlemsavgifter 
Diskussion fördes med anledning av diskussion på SBF:s forum kring betalningsformer av 
medlemsavgift. Här konstaterades att det inte är lätt att arbeta med e-faktura då vi har alltför 
bristfälligt medlemsregister. Ca 60 % av våra medlemmar har en korrekt e-postadress, somliga 
saknar personnummer helt och hållet, andra har felaktiga sådana i våra register, vilket gör svårt 
att använda till exempel e-faktura.  
 
Beslutades: Att kansliet fram till den 31 augusti 2022 får utvärdera vad som är möjligt för att 
förbättra situationen samt möjligheterna till inbetalning/fakturering av medlemsavgift, men att 
vi tills vidare inte kan förändra något på generell basis. Det bör utredas om E-faktura ska kunna 
erbjudas som komplement till alla som så önskar, och som har korrekta uppgifter registrerade, 
om det inte medför för stora kostnader eller extraarbete. 
 
I övrigt diskuterades kring ekonomifrågor, varav två beslut fattades: 
 
Beslutades: Att sända ut påminnelse till distrikt och klubbar om SBF:s policy att arvoden för 
verksamhet inom SBF ska göras ”vitt” (inrapporteras till skattemyndigheten, preliminärskatt 
dras i enlighet med gällande skattelagstiftning).  

SBF kommer dock inte påta sig rollen att agera polis/kontrollmyndighet utan har förtroende för 
att detta följs. 
 
Beslutades: Att SBF:s fastställda ersättningsnivåer gäller vid SBF-arrangemang, också sådana 
där distrikt eller klubb på uppdrag av SBF står som lokal arrangör (t.ex. heat i allsvenskan, heat i 
SM Lag semifinal). Distrikt och klubbar äger naturligtvis rätt att fatta beslut om andra 
ersättningsnivåer vid sina egna tävlingar. 
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§ 71. Medlemsstatistik   
MME rapporterade att SBF med en dryg månad kvar till dess nyanmälda medlemmar inte 
längre räknas in i året 2021/22 ser ut att ha c:a 400 färre betalande medlemmar. Den stora 
tillströmningen av I-medlemmar har dock fortsatt och kommer gissningsvis att uppgå till ca 
2000 (2020/2021: 857).  
 
En utrensning av icke aktiva juniorer i våra register har genomförts och kommer att slå igenom 
den 1 september. Ca 100 av dem försvinner då och c:a 100 aktiva och 100 icke aktiva (men som 
önskar kvarstå) återstår. 
 
SBF hade per den 11 maj totalt (betalande, ständiga, I-medlemmar, juniorer) 21 178 
medlemmar att jämföra med föregående årsskiftessiffra 20 477.MME rapporterade att SBF 
med en dryg månad kvar till dess nyanmälda medlemmar inte längre räknas in i året 2021/22 
ser ut att ha c:a 400 färre betalande medlemmar. Den stora tillströmningen av I-medlemmar 
har dock fortsatt och kommer gissningsvis att uppgå till c:a 2000 (2020/2021: 857).  
 
En utrensning av icke aktiva juniorer i våra register har genomförts och kommer att slå igenom 
den 1 september. Ca 100 av dem försvinner då och c:a 100 aktiva och 100 icke aktiva (men som 
önskar kvarstå) återstår. 
 
SBF hade per den 11 maj totalt (betalande, ständiga, I-medlemmar, juniorer) 21 178 
medlemmar att jämföra med föregående årsskiftessiffra 20 477. 
 
§ 72. SBF 90 år 
MLÖ rapporterade att en arbetsgrupp arbetar med jubileumsfirandet, vilket också finns 
upptaget på åtgärdslistan. En hypotes har varit att försöka göra något i samband med slutspelet 
av Svenska Cupen 2023, där arrangemanget skulle utökas med såväl minifestival med 
sidotävlingar som Riksstämman och en festlig bankett på lördagskvällen. 

Efter förhandlingar med Uppsala och inventering av tillgängliga lokaler i staden, har det visat sig 
inte vara möjligt vid de förslag till tidpunkter vi erbjudit (november 2023). Arbetsgruppen har 
undersökt andra scenarier och tidpunkter, till exempel i samband med Bridgefestivalen 2023. 
Även en jubileumspartävling har diskuterats. En idé som lyfts fram är att arrangera jubiléet 
parallellt med JNM Lag, som Sverige står som värd för 2023. 

Beslut har tidigare fattats av arbetsgruppen att låta MME utreda vilka möjligheter som finns i 
Örebro. Svar har inkommit, men inga klara indikationer kan ges då vi inte är beredda att betala 
fullt marknadspris för de lokaler som är tänkta att användas. Trots det, finns det lösningsförslag 
som övervägs. 
 
Beslutades: Att uppdra åt arbetsgruppen att försöka finna annan ort än Uppsala för 
arrangemanget 1-5:e november 2023, som ligger bra till geografiskt och där vi kan få en bra 
överenskommelse för att genomföra (helst) Svenska Cupen slutspel, en minifestival, 
Riksstämman och bankett, allt i ett paket.  
 
Beslutades: Att definitivt beslut beträffande jubileumsfirandet fattas vid nästa styrelsemöte. 
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§ 73. Strategiplan ”Bridge – en tankesport för alla” 
MLÖ rapporterade om det arbete som gjorts det senaste halvåret för att få med alla delar från 
förberedande underlag och diskussioner vid 2021 års Riksstämma samt efterföljande inkomna 
synpunkter och kommentarer. Det har summerats i en strategiplan omfattande huvudsakligen 
tre dokument: 

1. Strategi. 
2. Målområden. 
3. Idébank. 

Menyn är tänkt att vara ett levande dokument som kan komma att förändras över tid. 
 
Beslutades: Att fastställa strategiplanen med några redaktionella ändringar. 
 
§ 74. Tankesportförbund 
SLE rapporterade att vi har haft svårigheter att få återkoppling angående ett möte med Sveriges 
Schackförbund för bildandet av ett Tankesportförbund.  

Sveriges Schackförbund har emellertid meddelat att de i juli månad genomför motsvarigheten 
till vår riksstämma och ämnar återkomma i ärendet. De ska fatta i princip samma beslut som 
SBF gjorde under Riksstämman i november.  
 
§ 75. Distriktsträff 2022 
Stadgeändring – tidsgräns för I-medlemskap 1 januari – 1 mars 
Diskussioner fördes kring att ändra förbundets stadgar avseende tidpunkt för hur länge I-
medlemskap ska vara gällande. Styrelsen funderar på att återkomma till nästa Riksstämma med 
ett föreläggande om att I-medlemskapet bör gälla fr.o.m. den 1 mars (och inte som idag fr.o.m. 
den 1 januari) och hela det efterföljande året; detta för att bevara principen om att man vid 
anmälan som I-medlem när halva verksamhetsåret har gått även får nästkommande 
verksamhetsår ”till skänks”. Inga beslut fattades i frågan, vilken lyfts på nytt vid distriktsträffen i 
höst. 
 
Beslutades: Att MGU, MME plus två ytterligare personer bör ingå i en framtida ”stadgegrupp” 
som får i uppdrag att arbeta vidare med förslag till nya stadgar att lägga fram för Riksstämman 
2023. 
 
Övriga stadgeändringar, normalstadgar 
MME väckte frågan om att det under lång tid funnits på dagordningen att förbundets förslag till 
s.k. normalstadgar för klubb och distrikt borde ses över och uppdateras.  
 
Beslutades: Att MME tar fram förslag på arbetsgrupp och återkommer vid nästa möte (då det 
inte är en riksstämmofråga) med förslag till hur problematiken med förslag på vidare arbete 
med normalstadgar. En viktig sak att tillse är att sådana normalstadgar harmonierar med 
förbundets stadgar, något som inte alltid är fallet i nuläget. 
 
Formalia med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revision m.m. 
MME informerade att skrivarbetet med de olika delarna till verksamhetsberättelsen för 
2021/2022 bör påbörjas, så att de är definitivt klara och inskickade till MME senast den 1 
september. Respektive kommittéordförande ansvarar för sin kommittés handlingar. 
 
Beträffande ekonomisk redovisning, revision m.m. följer vi plan och stadgeenliga tider. 
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Ramprogram 
MME rapporterade att ett ramprogram har arbetats fram och en preliminär bokning finns gjord 
för Scandic Väst i Örebro. 
 
Beslutades: Att fastslå föreslaget ramprogram. MLÖ/MME tar fram detaljprogram i enlighet 
med tidigare diskussioner och förslag till upplägg samt inhämtar uppgifter från mötena mellan 
förbund och distrikt. Detaljprogrammet fastställs slutgiltigt vid styrelsemötet i september. 
 
§ 76. Övriga frågor 
Bridgens dag (20-) 21 augusti 
Diskussioner fördes om Bridgens Dag, vilken fört en tynande tillvaro i över 20 års tid. 
Beslutades: Att Bridgens Dag ska äga rum den 21 augusti, men kan även arrangeras vid annan 
tidpunkt på året lokalt. ”Synlighetsgruppen” inom MK ansvar för att ta fram ett presentations-
kit som kan användas vid genomförande av publik aktivitet, så att genomförandet blir såväl 
professionellt som enhetligt. 
 
Beslutades: Att vi ska vara bättre förberedda för 2023 och att det ska ”slås på trumman” både 
tidigare och hårdare för att kunna nå ut på bred front. MK ansvarar för uppgiften. 
 
Möte med distrikten i maj-juni 
MLÖ presenterade en tänkt agenda för de 21 möten som ska äga rum under kommande månad 
och berättade kort om innehållet. Deltagare vid mötena är MLÖ, SSV, någon från 
seniorkommittén, kontaktperson, distriktsrepresentanter och det ses gärna att några fler ur 
styrelsen ansluter för en eller flera möten. Nästan alla 21 möten är schemalagda, endast några 
få kvarstår. Det första mötet äger rum den 23 maj. 
 
Förtjänsttecken 
Beslutades: Att förtjänsttecken i guld ska delas ut vid Bridgefestival 2022 till dem som vunnit 
VM Damer 2019 och 2022. Utdelningen kommer att ske tisdagen den 2 augusti, kl. 16:20, i 
Conventum Arena. Spelare som redan sedan tidigare tilldelats förtjänsttecken i guld får inte 
ytterligare ett, men kommer att kallas upp på podiet för att hyllas för sin insats. 
 
Tidsgränser för nästa års medlemsavgift 
Diskussioner fördes beträffande vilket datum inbetald medlemsavgift ska gälla för såväl 
innevarande verksamhetsår som det närmast påföljande. F.n. är detta datum den 15 juni. 
 
Beslutades: Att uppdra åt SLE att i samråd med verksamheten analysera vad som är praktiskt 
genomförbart och sedan återkomma med förslag till den 30 september 2022.  
 
Plastkryss 
Frågan väcktes om vad alla klubbar och distrikt ska göra med de eventuella plastkryss de har 
lagrade, sedan pandemin är över.  
 
Beslutades: Att föreslå för tidningen Bridge att utlysa en tävling för att få in förslag. 
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§ 77. Nästa möte 
Beslutades: Att nästa möte äger rum digitalt på MS Teams den 21 september, kl. 18:30.  

 
§ 78. Mötets avslutande  
MLÖ avslutade mötet kl 16.05 och tackade alla för intresse och engagemang.  

 
Vid protokollet: Ordförande:  Justeras: 
 
 
Micke Melander Martin Löfgren Rickard Olsson 
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