
                    
ÖSTRA MELLANSVENSKA BF 
 

 

Ordförande:   Lars Lundqvist, lasse_lundqvist@spray.se , 070-219 85 13 (m) 
Sekreterare:  Carl Ragnarsson, cmdrcalle@gmail.com, 013-20 75 27 (a), 070-678 28 90 (m) 
Kassör   Annelie Kåberg, annelie.kaberg@telia.com, 070-522 07 55 (m) 
 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte  
 
Datum och tid: Lördagen den 15 september 2018, kl 14.00 

Plats:     Filbyter Bridge, Linköping 

 

Närvarande från styrelsen 

Ingegärd Andersson 

Magnus Arwidsson 

Jan Geiborg 

Lars Lundqvist 

Carl Ragnarsson 

Lena Lundqvist, suppleant 

 

Representerade klubbar (8 av 29) 

Filbyter Bridge 

Flens BS 

Gnesta BK 

Norrköpingsbridgen 

Skänninge BK 

Stigtomta BK 

Valdemarsviks BK 

Åtvidabergs BS 

 

 

          

1. Mötet öppnas 

Ordförande Lars Lundqvist öppnade mötet kl 14.02. 

 

2. Godkännande av fullmakter samt upprättande av röstlängd 

Avklarades. Åtta klubbar närvarade, se ovan. 

 

3. Val av mötesordförande 

Mötet valde Lars Lundqvist. 

 

4. Val av mötessekreterare  

Mötet valde Carl Ragnarsson.  

 

5. Mötets behöriga utlysande  

Mötet fann årsmötet behörigen utlyst.  

 

6. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera mötesprotokollet  

Valdes Marie Åfors och Tomas Gustafsson.  
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7. Styrelsens och revisorernas berättelser  

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning var utsänd till klubbarna inom 

ÖMBF i stadgeenlig tid. Sekreteraren kompletterade med två korrigeringar, båda rörande 

tävlingsresultatredovisningen: 

 

1.   DM Lag final, placering 5 (trea i DM), lag Lirarna gick till SM-final och placerade sig där på 

tionde och sista plats. 

 

2.   Allsvenskan div 2 Södra, placering 10, lag Las Vikas har två medlemmar upptagna i 

laguppställningen som inte deltog 2017; Petter Fryklund och Håkan Lindblom ska ersättas 

med Björn Andersson och Hans Granath. 

 

Revisorernas berättelse lästes upp. Mötet godkände båda. 

 

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet  

Mötet gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018. 

 

9. Godkännande av budget för 2018/2019  

Den till årsmötet framlagda budgeten godkändes. 

 

10. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen  

Nuvarande: Sex ordinarie ledamöter jämte två ersättare. Mötet beslöt att samma antal ska gälla 

för verksamhetsåret 2018-2019. 

 

11. Val av ordförande för Östra Mellansvenska BF verksamhetsåret 2018/2019  

Valberedningen föreslog omval av Lars Lundqvist, vilket mötet biföll. 

 

12. Val av styrelsemedlemmar för verksamhetsåren 2018/2019 och 2019/2020 

Valda t o m 2018:   Ingegärd Andersson, Magnus Arwidsson och Per Malmström. 

I tur att avgå:     Jan Geiborg, Annelie Kåberg och Carl Ragnarsson. 

Valberedningens förslag: Jan Geiborg har avsagt sig omval. Valberedningen föreslog omval på  

         Annelie Kåberg och Carl Ragnarsson, nyval av Eva Fremner (Mjölby BK).  

 

Valdes i enlighet med valberedningens förslag. 

 

13. Val av ersättare i styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019  

Nuvarande:     Lena Lundqvist och vakant. 

Valberedningens förslag: Lena Lundqvist har avsagt sig omval. Valberedningen föreslog  

         Else-Maj Sigfridsson (Trosa BS) och Birgitta Wirén (Motala Bridgeallians). 

 

Valdes i enlighet med valberedningens förslag. 

 



14. Val av två revisorer och en ersättare för verksamhetsåret 2018/2019 

Nuvarande:     Kent Hidsjö och Tony Lindblom ordinarie, Yngve Kennemyr ersättare 

Valberedningens förslag: Omval av samtliga tre. 

 

Valdes i enlighet med valberedningens förslag. 

 

15. Val av valberedning för 2018/2019 

Nuvarande:     Ove Olofsson (sammankallande), Lars-Eije Svensson och  

         Susanne Hammar 

 

Beslutades av årsmötet omval av samtliga tre i valberedningen. Sammankallande: Ove Olofsson. 

 

16. Val av ombud till SBF:s riksstämma 

Ej tillämpbart då ingen riksstämma hålls 2018. 

 

16. Fastställande av årsavgift till Östra Mellansvenska BF för 2019/2020 

Vid förra årsstämman beslöt stämman att bifalla styrelsens förslag om en höjning från 30 

kr/medlem till 50 kr fr o m säsongen 2018/2019. Denna kom dock aldrig SBF till kännedom, men 

kommer att gälla fr o m 2019/2020. 

 

Styrelsen föreslår ingen ytterligare förändring än den av stämman 2017 beslutade höjningen. 

 

17. Motioner inkomna till styrelsen 

Inga motioner hade inkommit. 

 

18. Behandling av motioner och förslag som ska föreläggas riksstämman 

Ej tillämpbart då ingen riksstämma hålls 2018. 

 

19. Övriga frågor 

 

Marie Åfors (Norrköpingsbridgen) frågade vilka utmaningar ÖMBF ser i de sjunkande 

medlemstalen i distriktets klubbar. Ordföranden svarade att ÖMBF:s huvudsakliga uppgift är att 

arrangera DM-tävlingar och att anordna funktionärsutbildningar, medan det är klubbarna som 

måste ansvara för medlemsrekryteringen. ÖMBF har under flera år satsat på funktionärs-

utbildningar, t ex tävlingsledarutbildningar och -seminarier samt bridgelärarseminarier. 

 

Torgny Andersson (Valdemarsviks BK) ställde fråga om hur Strata-beräkning fungerar. 

Ordföranden beskrev i stora drag hur det fungerar; där startfältet delas in i olika för prisutdelning 

(men inte mästarpoäng) olika spelstyrkekategorier. Strata finns implementerat i Ruter. 

 

I samband med ordförandens information om att ÖMBF nu helt och hållet gått över till att ha sin 

hemsida i BIT istället för en fristående, frågade Jan Geiborg (Gnesta BK) hur klubbarna ska göra. 

Det framkom att det finns bra instruktioner på SBF hemsida, men att man också kan kontakta 

Tomas Gustafsson (Motala BA), som ansvarar för ÖMBF BIT-hemsida, ifall man önskar ”hjälp på 

vägen”. 



 

 

20. Årsmötets avslutande 

Ordföranden avslutade årsmötet kl 14.30 och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:        Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson        Lars Lundqvist        

Mötesekreterare         Mötesordförande 

 

 

Marie Åfors       Tomas Gustafsson 

             Justerare         Justerare 


