
                     
ÖSTRA MELLANSVENSKA BF 
 

Ordförande:   Lars Lundqvist, lars.lundqvist@valdemarsvik.se , 070-219 85 13 (m) 
Sekreterare:  Carl Ragnarsson, carl.ragnarsson@linkoping.se, 013-20 75 27 (a), 070-678 28 90 (m) 
Kassör   Anneli Kåberg, annelie.kaberg@gmail.com , 0141-522 07, 070-522 07 55 
 

 

Protokoll vid konstituerade styrelsemöte 
 
 
Datum och tid: Söndagen den 25 november 2018, kl 19.00 

Plats:     Telefonmöte 

 

Närvarande  IAN Ingegärd Andersson     Frånvarande  MAR  Magnus Arwidsson 

      EFR Eva Fremner 

      AKÅ Annelie Kåberg 

      LLU Lars Lundqvist             

      PMA Per Malmström         

      CRA Carl Ragnarsson   

      EMS Else-Maj Sigfridsson, suppleant         

      BWI Birgitta Wirén, suppleant          

         

          

1. Mötet öppnas 

Ordförande LLU hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl 19.00. 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Den i förväg utsända dagordningen godkändes. 

 

 

3. Föregående protokoll 

Protokollet från mötet den 30 september lades till handlingarna. 

 

 

4. Ekonomisk rapport 

Den ekonomiska rapporten fördrogs av AKÅ. En detaljerad rapport från de allsvenska div 4-

sammandragen behöver komma AKÅ tillhanda. AKÅ informerade också om att flera lag i DM och i 

Allsvenskan div 4 har varit dåliga på att komma ihåg att betala sin startavgift – dessa lag är nu 

påminda. 
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5. Allsvenskan division 4 

Allsvenskan div 4 är nu slutförd och vi får avvakta resterande landet innan vi vet hur många lag 

som tar steget upp i division 3 nästa säsong. 

 

Ett ärende från sista sammandraget i Linköping kvarstår att reda ut. I samband med ett domslut 

har en spelare uppträtt på ett icke lämpligt sätt mot tävlingsledaren. ÖMBF TK utreder ifall 

ärendet ska överlämnas till SBF Disciplinnämnd. 

 

 

6. DM Lag 

Semifinalerna spelas i Linköping (3 heat) och i Norrköping (2 heat) lördagen den 19 januari. Varje 

semifinal omfattar fyra lag som spelar tre ronder à 20 brickor (fördelade på två halvlekar). Ettan 

och tvåan i varje semifinal går vidare till DM-final. 

 

Första sammandraget av finalen spelas lördagen den 9 februari, med tre ronder i Linköping. Andra 

sammandraget spelas lördag-söndag 2-3 mars på Filbyter Bridge i Linköping. ÖMBF reserverar ett 

antal rum på Scandic Väst i Ryd, för dem som önskar övernatta. Finalen spelas som tidigare med 

20-brickorsmatcher fördelade på två halvlekar. 

 

Både semifinal- och finalspelet ska betalas i förväg via bankkonto så för att slippa 

kontanthantering. 

 

Till nästa säsong, ska i inbjudan läggas till att det är heatansvarig som ska informera ÖMBF ifall ett 

lag kan vara föremål för Nykomlingen. Därefter kontrollerar ÖMBF TK ifall laget faller inom ramen 

för reglerna för Nykomlingen. 

 

 

7. Klubbfrågor 

Eftersom styrelsen fått en rad nya medlemmar har en ny fördelning gjorts av kontaktpersoner ur 

styrelsen till klubbarna: 

 

Birgitta Wirén Carl Ragnarsson Lars Lundqvist 

Motala BA Filbyter Bridge Finspångs BK 

Vadstena BK Kisa BS Gamleby BK 

Ödeshögs BK Ljungsbro BK Helgenäs BK 

 Åtvidabergs BS Söderköpings BS 

Ingegärd Andersson   Valdemarsviks BK 

BK Sang, Oxelösund Else-Maj Sigfridsson Västerviks BK 

Katrineholms BA Flens BS Överums BK 

Nyköpings BS Gnesta BK  

Stigtomta BK Trosa BS Per Malmström 

  IFK Norrköping 

Eva Fremner Magnus Arwidsson Kolmårdens BK 

Mjölby BK Skänninge BK Norrköpingsbridgen 

Boxholms BS Ydre BK Östra Ryds BK 

 



 

 
 

Västra regionen 

Västra Östgötamästerskapen kommer att spelas för klubbarna i denna region. Utsocknes tillåts 

delta, men kan inte bli mästare. Motala BA kommer att anordna nybörjarkurs till våren. 

 

Östra regionen 

Västervik, Gamleby och Åtvidaberg kommer sannolikt att anordna nybörjarkurser till våren. 

 

Norrköping 

Skolbridgen är i full fart, men tar enormt mycket personalresurs. I dagsläget är tio personer 

involverade, vilket är i minsta laget. 

 

Linköping 

Filbyter kommer att arrangera nybörjarkurs till våren. Höstens nybörjarkurs blev inställd p g a för 

få anmälda. 

 

 

8. Övriga frågor 

Under våren, troligen mars-april, kommer en TL Steg 1-kurs att arrangeras. 

 

Inbjudan till DM Par Dam simultan kommer att skickas ut i god tid före finaldatum, så att vi vet 

vilka heat som kommer att gå av stapeln. 
 
 

9. Nästa styrelsemöte 

Nästa möte äger rum i Norrköping, söndagen den 20 januari 2019, kl 17.00. 

 

 

10. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl 20.00. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:          Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson          Lars Lundqvist 


