
 
Örebro läns bridgeförbund 
 
Styrelsemöte den 4 augusti 2019 
 
Närvarande: Lars Marcusson, Rolf Selander, Irene Håberger, Johan Karlsson, 
Gunnar Göthberg, Dejana Sverker och Hans Lilja. 

 
§1. Ordförande Lars M öppnade mötet.  
 
§2. Dagordning fastställdes. 
 
§3. Föregående protokoll. 
 
Protokollen från mötena den 9 maj 2019 och den 6 juni 2019 justerades.  
 
§4. Ekonomi 
 
Irene presenterade budgetförslag för nästa verksamhetsår och balansrapport. Av 
budgetförslaget framgår de tidigare beslutade förändringarna att slopa sponsring 
av DM par spelet och i stället sponsra lagspelet. Vidare planeras en 
ungdomssatsning på ca10 000 kr. Budgetförslaget innebär ett minus för nästa 
verksamhetsår på ca 10 000 kr. 
 
 
§5. Tävlingsverksamheten 
 
Vad gäller DM lag fortsätter Dejana  arbetet med att få fler deltagande lag genom 
att regionala kval spelas (enkvällstävling). Kvalspelet skulle ske kostnadsfritt för 
deltagarna. Målet är att få minst 16 deltagande lag, varav några seedade lag inte 
skulle delta i kvalspelet. 
 
Nerikesligan föreslås bli genomförd med samma uppläggning som innevarande 
spelår men förändringar kan bli aktuella därefter. 
 
Johan K undersöker om vi kan genomföra ytterligare en silverrallytävling 
kommande spelår, utöver de sex inplanerade. 
 
Gunnar G har genomfört en tävlingsledarutbildning steg 1 under sommaren, med 
nio deltagare (varav åtta godkändes). 
 
§6. Inkomna förslag och skrivelser 
 
Örebridgen har lämnat förslag till avtal med ÖLBF angående lokalhyra , 
lagringsutrymmen m.m. Johan K kontaktar Örebridgen för förhöra sig om motiven 
för de föreslagna kostnadsökningarna. 



Tre motioner har inkommit till årsstämman. 
1) Från Nora BK har framförts att man vill ha icke spelande tävlingsledare vid 

alla DM tävlingar 
Styrelsen anser att motionen ska avslås eftersom det är svårt att hitta tillgängliga 
TL. Nuvarande policy är att DM lag alltid har en icke spelande TL och att detta så 
långt möjligt tillämpas också vid övriga DM finaler. Om detta inte är möjligt 
använd spelande TL som tar hjälp av särskild speladministratör. 
 

2) Från Järnvägens BK har framförts att poängberäkningen och 
resultatredovisning i tabeller från lagspel borde förändras och förenklas. 

 
Styrelsen anser att motionen ska avslås. Poängberäkningssystemet , som gäller 
internationellt har nyligen gjorts om och gehör för att förändra detta bedöms inte 
realistiskt. 
 
 

3) Från Maria Grönkvist och Catharina Ahlesved har inkommit en motion om 
att SM dampar Och SM seniorpar växelvis byter speldagar ( sö-må resp. 
fre-lö) för att möjliggöra att damerna åtminstone vartannat år ges möjlighet 
att spela Chairmans cup. 

 
Styrelsen tillstyrker förslaget och vidaresänder det till SBF. 
 
Förtjänsttecken i silver föreslås att bli  tilldelat Leif Lindgren Nora BK, Lennart 
Bengtsson Nora BK och Kimmo Pernu Kumla BS. ÖLBF tillstyrker och skickar 
ansökan till SBF på fastställt formulär. 
 
§7. Övriga frågor 
 
Material till distriktsstämman tas fram av Rolf S (kallelse, dagordning, tävlings-
/verksamhetsberättelse) och Irene H (budget och ekonomisk redovisning). Irene 
H svararar för distribution till klubbar i pappersversion och till medlemmar med e-
postadress i elektronisk version. 
 
§8. Nästa möte 
 
Nästa möte hålls söndagen den 15 september 2019 direkt efter distriktsstämman 
i Örebridgens lokaler.  
 
 
 
 
 
Vid protokollet: Rolf Selander      Justeras: Lars Maecusson 
 
 


