
                    
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   Torsten Åstrand, torsten.astrand@telia.com , 0141-523 13 (b), 070-361 11 01 (m)  
 

 

Protokoll fört vid VU-möte 
 
Datum och tid: Onsdagen den 17 juli 2019, kl 15.00 – 17.30 

Plats:     Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping 

 

 

Kallade och närvarande 

LLU, Lars Lundqvist, ordf 

PMA, Per Malmström, v ordf 

AKÅ, Annelie Kåberg, kassör 

CRA, Carl Ragnarsson, sekr 

 

 

          

1. Mötet öppnas 

Ordförande LLU hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl 17.00. 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Mötesdagordningen godkändes. 

 

 

3. Motion till Riksstämman från ÖMBF  

VU beslöt att skicka in motion om en utredning av BIT-projektet, med lydelse enligt nedan: 

 
Utredning om BIT-projektet  
   
BIT, vår IT-miljö inom SBF, är ett projekt som inte levt upp till de i början satta målen, vare sig tidsmässigt eller i ekonomiska 
termer. På ”Forum” har dessutom skrivits i blandning av raljans och fakta i kritiska ordalag om hur projektet styrts och hur 
redovisning skett, något som dessvärre inbjuder till spekulationer.  
   
Vi önskar att en utredning tillsätts genom tillämpligt organ som analyserar projektet från början till nu: hur gjordes 
kravspecifikationen, hur beräknades budgetar, hur tillsattes projektgrupp, hur sköttes upphandling av tjänster, hur har den 
ekonomiska redovisningen skett, hur har avvikelseanalyser gjorts och kommunicerats, etc.  
   
Vi har inga misstankar om några oegentligheter, men det är nödvändigt att en gång för alla sätta punkt för spekulationer och kunna 
lägga diskussionen om BIT-historiken bakom oss för att kunna fokusera på framtiden!  
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4. Martin Löfgrens kandidatur till ordförande i SBF 

ÖMBF styrelse har vid föregående möte beslutat att ÖMBF:s delegater till Riksstämman ska stötta 

Martins kandidatur. Martin kommer att presentera sin agenda och sina konkreta förslag mera 

officiellt och publikt. 
 
 
5. Verksamhetsplan för 2019/2020 

Förutom de sedvanliga tävlingsarrangemang (DM och Allsvenskan div 4) planerar ÖMBF planerar 

att arrangera TL-utbildningar/-seminarium och klubbledarträff under hösten 2019 samt en Ruter-

utbildning under våren 2020. 

 

 
6. Verksamhetsberättelse för 2018/2019 och ekonomi 

Verksamhetsberättelsen för 2018/2019 finns framtagen. Den ska kompletteras med den 

ekonomiska redovisningen inklusive budget för 2019/2020 samt med resultaten i de SM-tävlingar 

som går av stapeln under Bridgefestivalen 2019. Den kompletta verksamhetsberättelsen ska finnas 

för påskrift till styrelsemötet i augusti, för att sedan kunna skickas ut till klubbarna tillsammans 

med kallelsen till årsmötet. Handlingarna till årsmötet behöver gå ut direkt efter styrelsemötet 

den 11 augusti. 

 

 

7. Allsvenskan div 4 och DM Lag  

Inbjudan till Allsvenskan div 4 skickas ut snarast efter Bridgefestivalen, d v s under vecka 32-33.  

Inbjudan till DM Lag klubbkval/regionkval skickas också ut snarast efter Bridgefestivalen.  

 

 

8. Förslag till styrelsen att gå vidare med till ÖMBF årsmöte 

Att stödja Martin Löfgrens kandidatur till ny ordförande i Svenska Bridgeförbundet. 

 

 

9. Övriga frågor 

PMA redogjorde för den konflikt som nu blossat upp inom Norrköpingsbridgen angående att byta 

till ny lokal eller inte. 

 

Arvodesreglementet för tävlingsledare m m behöver ses över, bl a med avseende på beloppen 

men också den delen som rör lokalhyra vid DM-arrangemang och allsvenskan. LLU och CRA tar 

fram ett förslag till augustimötet. 

 

 



10. Resor och förtäring i samband med VU-mötet 

LLU: 22 mil; AKÅ: 12 mil; PMA 24 mil 

 

 

11. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet kl 17.30.  

 

 

 

 

Vid protokollet:        Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson        Lars Lundqvist        

Sekreterare          Ordförande          

 


