
                    
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 ordinarie styrelsemöte 
 
Datum och tid: Söndagen den 11 augusti 2019, kl 14.00 – 17.30 

Plats:     Trosa BS lokaler 

 

 

Närvarande:  PMA, Per Malmström, v ordf     Frånvarande:  

      AKÅ, Annelie Kåberg       Ingegärd Andersson  

      CRA, Carl Ragnarsson       Magnus Arwidsson 

      EMS, Else-Maj Sigfridsson (suppleant)  Eva Fremner 

      Susanne Hammar (valberedning)   Lars Lundqvist, ordf  

                    Birgitta Wirén (suppleant) 

                    

          

1. Mötet öppnas 

Vice ordförande PMA hälsade alla välkomna, tackade för att styrelsen fått komma på besök hos 

Trosa BS och öppnade mötet kl 14.08. 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Mötesdagordningen godkändes. 

 

 

3. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 

Valdes Annelie Kåberg. 

 

 

4. Föregående mötesprotokoll  

Godkändes och lades till handlingarna 

 

 

5. Ekonomisk rapport 

AKÅ informerade om att en ny post (Webbadministration) lagts till i ekonomisystemet för att 

hantera administrationen med övergången från ÖMBF gamla hemsida till BIT. AKÅ påpekade också 

att Ruter-kontot visat på ett minus p g a att SBF i skarven mellan redovisningarna dragit samtliga 

SM-avgifter. Allt är nu reglerat.  
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6. Inför ÖMBF årsmöte och SBF Riksstämma 

Kallelse inklusive handlingar till ÖMBF årsmöte den 7 september, kommer att skickas ut till 

klubbarnas kontaktpersoner av CRA under måndagen den 12 augusti, vilket är i laga tid enligt 

stadgarna.  

 

Som tidigare meddelats kommer ÖMBF vid Riksstämman i oktober att stödja Martin Löfgrens 

(Filbyter Bridge) kandidatur till förbundsordförande i Svenska Bridgeförbundet (SBF). Delegater till 

Riksstämman beslutas av den efter ÖMBF årsmöte tillträdande styrelsen. 

 

 

7. Allsvenskan div 4 och DM Lag  

Inbjudan till Allsvenskan div 4 skickas ut under vecka 34 till distriktets alla klubbar, liksom inbjudan 

till klubbkval/regionkval för DM Lag.  

 

 

8. Klubbfrågor 

AKÅ informerade om att Motala BA arrangerar Platen Cup den 13 okt samt att Motalas 

kvaltävlingar i de olika DM-disciplinerna finns annonserade på hemsidan. 

 

PMA beskrev de diskussioner som pågår inom Norrköpingsbridgens styrelse angående att byta 

(eller inte byta) klubblokal. Frågan kommer att beslutas av klubbens årsmöte i vecka 33. 

 

Vidare informerade PMA om att Söderköpings BS haft ett uppsving i deltagarantal under sin 

sommarbridge, medan Norrköpingsbridgen uppvisar ett vikande deltagande. Något som enligt 

PMA har sin förklaring i Norrköpingsbridgens lokal samt bristen på parkeringsplatser i anslutning 

till spellokalen. 

 

PMA meddelade också att Kolmårdens BK önskar att ÖMBF arrangerar en Steg 2-utbildning för 

tävlingsledare under den kommande säsongen.  

 

PMA avslutade med att berätta att Katrineholms BA numera endast spelar lagtävling, deras 

spelarunderlag är inte längre tillräckligt för partävlingsspel. 

 

 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 



10. Resor och förtäring i samband med klubbesöket hos Trosa BS 

CRA: 290 km; PMA: 220 km; AKÅ: 100 km  

PMA även 680 km för resan t o r Örebro för informationsmötet till distriktsordföranden (motsv) 

som arrangerades av SBF under Bridgefestivalen. 

 

Förtäring smörgåstårta Trosa BS i samband med mötet: 745 kr enligt kvitto. 

 

 

11. Mötet avslutas 

Vice ordföranden avslutade mötet kl 17.23.  

 

 

 

 

Vid protokollet:        Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson        Per Malmström       

Sekreterare          Vice ordförande          

 


