
                     
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@telia.com , 0141-522 07, 070-522 07 55 
 

 

Protokoll vid ordinarie styrelsemöte 
 
 
Datum och tid: Söndagen den 24 mars, kl 19.00 

Plats:     Telefonmöte 

 

Närvarande  LLU Lars Lundqvist, ordf     Frånvarande EMS Else-Maj  Sigfridsson 

      IAN Ingegärd Andersson          PMA Per Malmström 

      MAR  Magnus Arwidsson           

      EFR Eva Fremner                

      AKÅ Annelie Kåberg                     

      CRA Carl Ragnarsson       

      BWI Birgitta Wirén, suppleant   

 

       

      

         

          

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades av LLU kl 19.23, där förseningen berodde på komplikationer med telefonnumret 

och inloggningskoden till mötet 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Den utsända dagordningen godkändes.  

 

 

3. Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet i Norrköping den 20 januari godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

4. Ekonomisk rapport 

AKÅ redogjorde för den ekonomiska rapporten, som godkändes. 
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5. DM-arrangemang framöver 

 

a) DM Par Dam, simultanfinal 

Det står nu klart att det kommer att arrangeras fyra stycken heat i säsongens DM Par Dam, 

simultanfinal: 

 

   * Stigtomta, 12 par 

   * Norrköping, 11 par 

   * Linköping, 11 par 

   * Motala, 14 par 

 

CRA kommer att vara huvudtävlingsledare (befinna sig i Linköpingsheatet) och ansvarig för 

resultatrapporteringen till nätet. CRA tar fram skräddarsydda Ruterfiler för respektive heat 

samt instruktioner till heat-tävlingsledaren för hur man ska förfara vid inrapporteringen till 

den centrala resultatrapporteringen. Dessa kommer att skickas till heatledarna så snart 

antalet par per heat fastställts, dock senast onsdagen den 27 mars. 

 

CRA har tagit fram givfil med 44 givar till finalen. LLU ansvarar för att distribuera denna till 

respektive heats brickläggare. 

 

b) DM Par Open, final 

Spelas i Linköping lördagen den 27 april. Uppdrogs åt CRA att ta kontakt med Marie Åfors 

om att vara TL vid finalen.  

 

Deltagarlista och program finns publicerade på ÖMBF:s hemsida, avdelningen 

Distriktsmästerskap. CRA kommer under den kommande veckan att skicka ut personlig 

inbjudan till finalen till de par som kvalificerat sig samt till heatansvarig (för information) 

för respektive kvalheat. 

 

 

6. Rapport från TL-utbildningen i Norrköping 

Flera deltagare har rapporterat att de är mycket nöjda med den Steg 1-utbildning som 

arrangerades i Norrköping med Marie Åfors, Steg 2-tävlingsledare, som kursledare. 

 

LLU redogjorde för att den TL Steg 2-utbildning/TL-steg 3-uppdatering som skulle ha hållits helgen 

16-17 mars, blev inställd p g a för dåligt deltagarintresse. TL-Steg 1-utbildningen i ÖMBF:s regi den 

6 april kommer att bli av, tillräckligt med deltagare är anmälda. LLU håller i den och den kommer 

att hållas i Linköping. 

 

 

7. Uppföljning från förra mötet angående juniorsatsningar/-samordningar i distriktet 

Frågan kommer att tas upp till beslut på ÖMBF:s majmöte 2019. 

 
  



 
 

8. Våravslutningen 

Lördagen den 4 maj spelas ÖMBF våravslutning i Linköping. CRA ombesörjer att ta fram inbjudan, 

se till att den blir publicerad på hemsidan samt informera samtliga klubbars kontaktpersoner. Som 

beslöts på förra styrelsemötet reserveras inga platser till klubbarna denna gång, utan det är fri 

anmälan enligt ”först till kvarn”-principen från start. 

 

 

9. Klubbfrågor 

IAN berättade om att Stigtomta BK har hållit fortsättningskurs. Oxelösunds BK har visat ett litet 

uppsving i deltagarantal medan Nyköpings BS numera för en mera tynande tillvaro med sämre 

deltagande. 

 

BWI informerade om att Motala BA och Vadstena BK har genomfört nybörjarkurser, medan 

Ödeshögs BK inte har någon kurs igång just nu. Nybörjarträffen arrangeras i Motala i sambarbete 

med Skänninge BK/Vadstena BK/Ödeshögs BK/Mjölby BK. 

 

EFR berättade att Mjölby BK spelar måndag-onsdag-torsdag kväll samt söndag eftermiddag. 

Klubben har 10 bord (!) nybörjarkurs på torsdagskvällar. Mjölby BK har provat med att spela HCP 

istället för scratch på måndagskvällar för att få upp deltagarantalet, men det har inte hjälpt så 

måndagskvällarna går ganska dåligt. Boxholm har mycket folk på sina tävlingar (spelar 

torsdagskvällar). 

 

MAR informerade om att Skänninge BK arrangerat nybörjarkurs. Deltagarna har efter kursen 

spelat tävlingar mot Vadstena-kursarna fyra gånger. Har varit positivt. 

 

LLU informerade om att Gamleby BK bjudit in Thomas Winther att hålla i Ruter-utbildning. 

Västervik har haft problem med en lokal tävlingsledare, så stora att spelare gått hem. Ärendet är 

nu utrett, så någon anmälan till Disciplinnämnden är inte längre aktuell. 

Finspång spelar med ca 8 bord/spelkväll. Finspång har också börjat delta i Norrköpings många 

lagtävlingar, vilket är positivt. 

 

 

10. Övriga frågor 
 
Bidrag vid deltagande i SBF-utbildningar 
Beslöts att utbildningskostnaderna bekostas av ÖMBF medan resor till och från utbildningen 
bekostas av deltagaren själv. 
 
Uppdatering av ersättningsreglementet för tävlingsledare m m inom distriktet 
Uppdrogs åt LLU och CRA att ta fram förslag till majmötet. Det hittillsvarande dokumentet 
uppdaterades senast 2015. 
 
Uppgifter för framtida telefonmöten 
De senaste telefonmötena har trasslat en del därför att telefonnummer och inloggningskod till 
mötet inte har fungerat eller inte varit uppdaterade. Uppdrogs åt AKÅ att se efter vilka möjligheter 
som finns att skapa ett eget konto i Telia för dessa möten. 
 



 
 

 

11. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 24 maj, troligtvis i Motala. AKÅ sonderar terrängen och 

återkommer med tid och plats i god tid före det att kallelsen till mötet skickas ut. 

 

 

12. Utlägg i samband med mötet 

Inga. 

 

 

13. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl 20.53. LLU tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Vid protokollet:          Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson          Lars Lundqvist 


