
                     
 

 

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

 

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 
 
Datum och tid: Torsdagen den 21 november 2019, kl 18.30 – 20.00 

Plats:     Telefonmöte   

 

Närvarande:  LLU, Lars Lundqvist, ordf   Frånvarande:  IAN, Ingegärd Andersson 

      LDA, Lena Dahlqvist           EFR, Eva Fremner 

      LMG, Lars-Magnus Gustafsson       AKÅ, Annelie Kåberg   

      PMA, Per Malmström  

      CRA, Carl Ragnarsson       

      EMS, Else-Maj Sigfridsson 

 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande LLU öppnade mötet kl 18.40. 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Godkändes. 

 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll var årsmötesprotokollet. Detta är fortfarande inte justerat, vilket 

måste göras omgående.  

 

 

4. Ekonomisk rapport 

AKÅ har inväntat det konstituerande mötet, så det fanns ingen detaljerad rapport till detta 

styrelsemöte. Informerades också att SBF fr o m nästa verksamhetsår höjer sin medlemsavgift 

med 50 kr/medlem. Den träder ikraft 1 september 2020 – Riksstämman 2019 beslöt att 

verksamhetsåret framöver kommer att vara 1 sep – 31 aug istället för som tidigare 1 jul – 30 jun. 
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5. Ersättning till Tomas Gustafsson för arbete med ÖMBF hemsida i BIT 

Beslöts att ersätta Tomas med 2.000 kr/verksamhetsår för det normala arbetet med hemsidan. 

 

 

6. Revidering av TL-arvoden inom ÖMBF 

LLU redogjorde för revideringen av TL-arvoden inom ÖMBF. Styrelsen beslöt i enlighet med 

förslaget. 

 

 

7. TL-utbildning Steg 2 (ÖMBF) samt utse deltagare till Steg 3 (central utb i Örebro i januari) 

LLU informerade att vi måste hålla en Steg 2-utbildning under våren 2020. LLU och CRA måste 

skyndsamt hitta ett lämpligt datum under våren (och som publiceras inom kort på hemsidan). 

 

Till Steg 3-utbildningen i Örebro i januari 2020 är LLU och Marie Åfors anmälda via 

Bridgefestivalen. Mötet beslöt att tillfråga Tomas Gustafsson och Annelie Kåberg om att delta vid 

januariutbildningen. 

 

 

8. Allsvenskan div 4 

LLU berättade att årets division 4-spel är avslutat. Deltagarantalet i år var endast åtta lag, 

fördelade på två pooler som spelade dubbelserier i matcher om vardera 16 brickor. Diskuterades 

hur vi jobba för att få fler lag att delta. Konstaterades att flera av de ”tävlingsspelande” lagen 

redan befinner sig i högre serier, vilket kan vara en anledning till det lägre deltagarantalet. 

Knäckfrågan är hur vi och klubbarna ska kunna hjälpas åt för att få också de mindre rutinerade att 

bilda lag och ställa upp i bland annat allsvenskan div 4, men också i t ex DM Lags region- och 

klubbkval. 

 

 

9. DM Lag Semifinal och final; samt till pardisciplinernas finaler 

 DM Lag semifinal spelas i januari under en lördag. Varje semifinalheat omfattar fyra lag 

som spelar 20-brickorsmatcher alla mot alla. Tre semifinalheat spelas i Linköping och två i 

Norrköping. 

  

 DM Lag final spelas i Linköping med en centraldag lördagen den 8 feb 2020 plus en 

centralhelg lördag-söndag 29 feb-1 mar 2020.  

 

 Finalen i DM Par Mixed och DM Par Open spelas i Linköping (7 mar resp 25 apr 2020). 

 Finalen i DM Par Veteran spelas i IFK Norrköpings lokaler den 23 feb 2020. 

 Finalen i DM Par Dam spelas precis som de två senaste åren som simultan på flera platser i 

distriktet. Speldatum är den 29 mar 2020. 

 

 

 



10. Tävlingsledare till DM-finalerna och DM Lag Semifinal 

 DM Lag Semi: Tommy Andersson (placeras i Linköping) samt en ännu inte utsedd TL i 

Norrköpingssemifinalerna. 

 

 DM Lag Final: Första centraldagen Tommy Andersson; andra finalhelgen ännu ej 

utsedd. 

 

 DM Par Veteran: Ännu ej utsedd (inväntar att kvalspelet är klart, för att se vilka som är 

tillgängliga). 

 

 DM Par Mixed: Lars Lundqvist 

 

 DM Par Dam: Huvudtävlingsledare Lars Lundqvist, därutöver behövs tävlings- eller 

spelledare på övriga simultanfinalorter. 

 

 DM Par Open: Ännu ej utsedd (inväntar att kvalspelet är klart, för att se vilka som är 

tillgängliga). 

 

 

11. Klubbfrågor 

För tillfället inga klubbfrågor. Klubbkontaktlistan gicks igenom och fördelades så att de avgående 

styrelseledamöternas (och -suppleanternas) kontaktklubbar nu fått kontaktperson i den nya 

styrelsen. 

 

På generell basis diskuterades: 

1. Önskemål om TL Steg 1-utbildning under innevarande säsong. 

2. Rekrytering av nya spelare och hur vi behåller dem vi rekryterat. 

3. Information till klubbar och medlemmar – hur får vi ut informationen och hur ska vi få 

klubbar och medlemmar att själva söka information på hemsidan? 

4. Klubbledarträff behövs! 

 

 

12. Övriga frågor 

LLU informerade om Riksstämman, bland annat att Martin Löfgren, Filbyter Bridge, boende i 

Norrköping valdes till ny förbundsordförande. Hela den gamla styrelsen bortsett från CRA byttes 

ut. CRA utsågs enhälligt vid styrelsens första möte till vice ordförande i SBF och är fortsatt 

ordförande för förbundets tävlingskommitté (TK) och även fortsatt tävlingsansvarig för 

Bridgefestivalen. 

 

 



13. Nästa styrelsemöte 

Nästa möte äger rum i Linköping, söndagen den 19 januari kl 15.00. 

 

 

14. Mötet avslutas 

LLU avslutade mötet kl 20.05. 

 

 

 

 
Vid protokollet:        Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson        Lars Lundqvist       
Sekreterare          Ordförande    


