
 

ÖSTRA MELLLANSVENSKA BF 

 

Protokoll vid ordinarie styrelsemöte  

Datum och tid:  Fredagen den 20 augusti, kl. 18.00. 

Plats: Trosa stadshotell.  

Närvarande:   Frånvarande: 

PMA, Per Malmström, ordf   AKÅ, Annelie Kåberg 

LMG, Lars-Magnus Gustafsson, v ordf CRA, Carl Ragnarsson 

EMS, Else-Maj Sigfridsson  LTH, Lars Thylén 

IAN, Ingegärd Andersson 

MÅF, Marie Åfors 

BPE, Björn Pedersen EMS 

Else-Maj Sigfridsson 

1. Mötet öppnas  

Mötet öppnades av ordförande PMA kl 18.10.  

 

2. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 

 

3. Föregående protokoll  

Mötesprotokollet från telefonsammanträdet den 30 maj 2021 godkändes och lades till 

handlingarna.  

 

4. Ekonomisk rapport 

Ingen ekonomisk rapport fanns till mötet. 

 

5. Kontantlöst system 

Konstaterades att klubbarna har funnit olika vägar för att minska kontanthanteringen. 

MÅF rapporterade att Norrköpingsbridgen har ett nytt helt kontantlöst system. 

 

6. Utvärdering av verksamhetsåret 2020/21 

Samtidigt som den av pandemin framtvingade stängningen av klubbarna har varit ett 

hårt slag mot bridgen konstaterades att det även finns positiva erfarenheter. 

Nätbridgen har gjort det möjligt att genomföra stora lagtävlingar utan resande samt 

att kunna spela sommartid trots att många kanske reser eller är i sommarhus. Den 

ökade kontakten över klubbgränserna är något att ta med framöver. 

 



7. Allsvenskan div 4 och region-/klubbkval DM lag 

Beslutades fokusera ansträngningarna detta år på att öka antalet deltagande lag i 

Allsvenskans division 4. Bland åtgärder som diskuterades var att i inbjudan och 

rapportering lyfta egenvärdet med denna breddtävling i distriktet, att ha angivna 

preliminära spelorter, att spela max c:a 40 brickor per dag, att distriktet står för korv 

och bröd i spelpausen, m.m. PMA kommer att kontakta klubbar för att söka efter 

intresserade preliminära spelorter. MÅF och PMA tar fram förslag till inbjudan under 

arbetsnamnet ”Vi i fyran”.  

 

8. Planering inför höstens årsmöte 

I samband med årsmötet 9 oktober har tidigare beslutats om att bjuda in till ett 

klubbledarmöte. Beslutades att detta möte huvudsakligen kommer innehålla 

diskussioner och erfarenhetsutbyte kring aktuella ämnen som exempelvis uppstart 

efter pandemin, funktionärsutbildning, rekrytering, från kurs till klubb, 

kontanthantering och bidragsmöjligheter från kommun och näringsliv. PMA kommer 

att göra ett program.  

 

9. Klubbfrågor 

Flertalet klubbar har startat med livespel. Några klubbar har på begäran av sina 

medlemmar valt att plocka bort plexikryss/visir. 

 

10. Övriga frågor 

LMG önskar sända en motion till riksstämman med en uppmaning om att stänga ner 

Forum på förbundets hemsida. Mötet som inte hade kunnat ta del av motionen ansågs 

ha för begränsad kunskap om Forum för att kunna ta ställning i frågan. PME kontaktar 

kansliet för att klargöra hur den aktuella motionen ska behandlas när distriktet inte 

kunnat ta ställning och motionstiden går ut 1 september. PME uppmanade alla att 

inför kommande möte titta på Forum för en diskussion om vi anser att åtgärder 

behöver vidtas.  

För reseersättning anmäldes följande bilresor BPE 326 km, PMA 220 km och MÅF 224 

km. Mat och dryck under kvällen kostade sammanlagt 2782 kr, vilket PMA lade ut för. 

 

11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir per telefon söndagen 26 september kl. 20.00. 

 

12. Mötet avslutas 

PMA tackade för god mat och trevligt arrangemang i Trosa och avslutade mötet kl. 

20.52. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

Marie Åfors    Per Malmström 

tf sekreterare 


