
                     
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: Fredagen den 24 maj 2019, kl 18.00 

Plats:     Restaurang Nostalgi, Platensgatan 2, Motala 

 

Närvarande  EFR Eva Fremner, t f ordf    Frånvarande LLU Lars Lundqvist, ordf 

      IAN Ingegärd Andersson          PMA Per Malmström, v ordf 

      MAR  Magnus Arwidsson          BWI Birgitta Wirén (suppl) 

      AKÅ Annelie Kåberg            

      CRA Carl Ragnarsson       

      EMS Else-Maj  Sigfridsson (suppl)  

 

       

      

         

          

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades kl 19.45. EFR utsågs till tillförordnad ordförande då både LLU och PMA anmält 

förhinder att närvara vid dagens styrelsemöte. 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Den utsända dagordningen godkändes.  

 

 

3. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 

Valdes AKÅ. 

 

 

4. Föregående protokoll 

Protokollet från telefonmötet den 24 mars 2019 godkände och lades till handlingarna. 

 

 

5. Ekonomisk rapport 

AKÅ redogjorde för den ekonomiska rapporten, där verksamhetsåret pekar på ett litet, men ändå, 

plus. Den ekonomiska årsredovisningen kommer att lämnas till revisorerna för granskning så snart 

verksamhetsåret 2018/2019 är avslutat. 
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6. Planering inför nästa säsongs utbildningar och seminarier 

Styrelsen planerar för en klubbledarträff och ett TL-seminarium under hösten 2019. Datum 

kommer att beslutas under augustimötet. 

 

 

7. Inbjudan till DM-tävlingar 2019/2020 och Allsvenskan div 4 2019 

CRA ansvar för att ta fram inbjudan att kunna skickas ut till klubbarna för klubbkval i DM-

disciplinerna Par Veteran, Par Mixed, Par Open och Lag Open. Par Dam kommer precis som de 

båda senaste säsongerna att arrangeras som direkt simultanfinal. 

 

CRA ansvarar också för att ta fram inbjudan till Allsvenskan div 4. 

 

Båda dessa dokument ska finnas klara att skicka ut i mitten av augusti, när klubbarnas ordinarie 

verksamhet så smått börjar dra igång igen efter sommarledigheterna. 

 

CRA ansvarar även för att ta fram Tävlingsbestämmelser för distriktsmästerskap ÖMBF 2019/2020 

samt Tävlingsbestämmelser för Allsvenskan div 4 ÖMBF 2019, skicka dessa till webmaster Tomas 

Gustafsson för publicering på hemsidan. Dokumenten ska vara Tomas tillhanda senast 1 augusti 

2019. 

 

 

8. Inför ÖMBF årsmöte i september 

ÖMBF årsmöte äger rum den 7 september 2019. Verkställande utskottet träffas i mitten av juli för 

att ta fram förslag till budget 2019/2020, ta fram verksamhetsplan för 2019/2020, gå igenom och 

färdigställa verksamhetsberättelsen för 2018/2019 samt också diskutera mera i detalj hur ÖMBF 

på bästa sätt kan supporta Martin Löfgrens kandidatur till ordförande i Svenska Bridgeförbundet, 

inför Riksstämman i oktober. 

 

Utskick av samtliga årsmöteshandlingar samt inbjudan till tävlingen som ligger i anslutning till 

årsmötet, kommer att ske omgående efter styrelsens möte i augusti (för datum, se punkt 10). 

 
 

9. Inför SBF Riksstämma i oktober 2019 – Martin Löfgren kandiderar till ordförande i SBF 

ÖMBF styrelse har enhälligt beslutat att fullt ut stödja Martin Löfgrens kandidatur till ordförande i 

SBF. Martin är en erkänt skicklig ledare, med erfarenhet från sin civila karriär i ett multinationellt 

stort företag. Han har också inom SBF, som framgångsrik kapten för juniorlandslagen, visat att 

struktur och tydlighet ger resultat. I sin kandidatur, där han nu reser runt i alla distriktsförbund, 

har han en klar och tydlig agenda för hur han vill leda SBF, vad han vill uppnå och han är extra 

tydlig med att synlighet och kommunikation är viktiga ingredienser för att nå resultat. SBF:s 

styrelse måste sitta i förarsätet, och SBF:s styrelse måste vara transparenta med vad medlemmen 

får för sina medlemsavgift.  

 

 
  



 
 

10. Ort, plats och datum för augustimötet 

Söndagen den 11 augusti kl 14 i Trosa BS lokaler. 

 

 

11. Klubbfrågor 

AKÅ: Motala kommer att arrangera en bussresa till Bridgefestivalen i Örebro onsdag v 31. 

 

EFR: Måndagskvällarnas spel har lagts ned för resten av vårsäsongen. Nya försök att få    

  måndagskvällarna på fötter kommer göras under hösten 2019. 

 

CRA: Bertil Ljungars gör ett försök att anordna Tvådagarsbridgen med hcp på ett helt nytt ställe i 

  sommar, Uppsalas Bridgens Hus. Ljungars tvådagarsbridge går numera i Filbyter Bridges regi. 

 

EMS: Entusiasmen och responsens i Trosabridgen är ”trött”. 

 

IAN: Oxelösunds BK gör sommaruppehåll, medan Nyköpings BS och Stigtomta BK kommer att  

  arrangera sommarbridge. 

 

MAR: I Skänninge har det hus i vilket bridgelokalen är inrymd sålts, men ingen vet i dagsläget ifall 

  det kommer att påverka bridgen. Skänninge BK har kontrakt ytterligare två år i lokalen. 

 

  Allhelgonabridgen på Omberg kommer att annonseras i tidningen Bridge. Tävlingarna till  

  hösten är redan fullbokade. 

 

  SPF:s måndagsbridge har tagits över av Skänninge BK, vilket har givit tävlingstillfället ett 

  klart uppsving. 
 
 

12. Övriga frågor 

Det står nu klart att ÖMBF kommer att tilldelas fem platser i säsongens final i SM Par Mixed. Då 

distriktsmästarna avsagt sig sin finalplats och sjätteplatsen var delad mellan två par, vidtogs 

särskiljning enligt särskiljningsreglerna i Generellt regelverk för tävlingar i Svenska Bridgeförbundet 

2018/2019. Det visade sig att också särskiljningen slutade i oavgjort, varför nästa steg är lottning. 

Denna lottning genomfördes vid styrelsemötet den 24 maj och utföll till förmån för Stigtomta-

paret. CRA meddelar LLU som får i uppdrag att informera motparten; CRA informerar SBF kansli. 

 

 

13. Utlägg i samband med mötet 

Resor 

CRA: 10 mil 185 kr 

EFR:   5 mil   93 kr 

EMS: 37 mil 685 kr 

MAR:   7 mil 130 kr 

 

Middag enligt faktura 

Restaurang Nostalgi  2.481 kr 



 
 

 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl 21.53. EFR tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Vid protokollet:          Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson          Eva Fremner        Annelie Kåberg 

            


