
                     
 

 

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: Söndagen den 9 februari, kl 15.00 – 17.30 

Plats:     Filbyter Bridge, Linköping   

 

Närvarande:  LLU, Lars Lundqvist, ordf   Frånvarande:  LDA, Lena Dahlqvist   

      IAN, Ingegärd Andersson         EFR, Eva Fremner 

      AKÅ, Annelie Kåberg fr o m p.4       LMG, Lars-Magnus Gustafsson 

      PMA, Per Malmström           

      CRA, Carl Ragnarsson       

      EMS, Else-Maj Sigfridsson 

 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande LLU öppnade mötet kl 15.00 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Godkändes. 

 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll var lades till handlingarna. 

 

 

4. Ekonomisk rapport 

AKÅ informerade att merparten lag ännu inte betalt bordsavgiften till DM Lag final, men att det 

fortsatt återstår några dagar till dess deadline går ut. Vidare påmindes om att i de fall klubb önskar 

använda sig av ÖMBF:s plaketter till sina egna mästerskap, kostar varje sådan ograverad plakett 10 

kr. I de fall klubben önskar att ÖMBF tillser att plaketten blir graverad, ska naturligtvis klubben stå 

också för dessa kostnader. 
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5. DM-finaler framöver 

 

 Lag Open  

Finalen har spelat tre av de nio ronderna, resterande ronder spelas helgen 29 februari–1 

mars. I skrivande stund finns ingen uppgift om hur många lag som går vidare till SM 

semifinal (sista datum för distrikten att anmäla antal kvalande lag är den 14 februari), men 

troligtvis sex lag. 

 

 Par Veteran  

Spelas i år i IFK Norrköpings lokaler, söndagen den 23 februari, med 28 par. Tävlingsledare 

är Marie Åfors. Inbjudan och program har sänts ut till deltagarna i mitten av januari. 

Återbud har tillsatts av par i tur från aktuellt kvalheat. 

 

 Par Mixed  

Spelas lördagen den 7 mars i Linköping med 28 par. Tävlingsledare är Lars Lundqvist. 

Inbjudan och program kommer att sändas ut under vecka 7 till finalisterna. Återbud ska 

som vanligt meddelas heatansvarig i det heat man kvalat, denne ombesörjer att tillsätta 

par på tur från heatet och därefter meddela dessa till DTL. 

 

 Par Dam  

Spelas också i år som simultanfinal på fyra platser i distriktet: Linköping, Norrköping, 

Motala och Stigtomta, söndagen den 29 mars. Varje heat ansvarar för att skicka ut 

inbjudan till kringliggande klubbar; ÖMBF annonserar på sin hemsida finalen. 

Huvudtävlingsledare (HTL) är Lars Lundqvist, placerad i Linköpingsheatet. HTL ansvarar för 

resultatrapporteringen efter varje rond (publiceras på länk på hemsidan, så att respektive 

heat kan skriva ut resultat lokalt).  

 

Respektive heat utser den lokala TL, namn ska kommuniceras till HTL i god tid före 

tävlingsdatum.  

 

CRA uppdrogs att ta fram givfil och distribuera till den brickläggare som ska duplicera 

brickorna för det aktuella heatet. 

 

CRA uppdrogs att ta fram mall för inbjudan (med tävlingstider, avgifter m m) och skicka till 

LLU för vidare befordran.  

 

 Par Open  

Inte alla kvalheaten är ännu färdigspelade. Inbjudan och program kommer att skickas ut i 

början av mars till finalisterna. Finalen spelas lördagen den 25 april med 36 par i Linköping. 

Tävlingsledare är Lars Lundqvist. 

 

 



6. Utbildningar framöver 

 

 Tävlingsledare. TL Steg 1 kommer att arrangeras som en tvådagarsutbildning 10 och 16 maj. 

Utbildningen är gratis och kommer att genomföras om minst fyra deltagare anmäler sig. 

Ort beroende på varifrån de anmälda deltagarna kommer. TL Steg 2 kommer att arrangeras 

samma datum och med samma koncept, dock separerad från Steg 1-utbildningen.  

 

Anmälan senast 24 april. Respektive klubbkontaktperson informerar sina klubbar. 

 

 Klubbledare. Klubbledarträff är planerad till hösten 2020, i början av november. Styrelsen 

utsåg AKÅ och PMA att bilda projektgrupp för denna träff. Förslag till agenda på träffen ska 

vara klar till ÖMBF styrelsemöte den 26 april. 

 

 

7. ÖMBF våravslutning 

Beslöts att skjutas fram en vecka, från den 2 maj till den 9 maj, då det inte är så välbetänkt att den 

sammanfaller med eventuella 1 maj-firanden. 

 

 

8. Klubbfrågor 

 

 AKÅ  

–  Informerade att hon tar över fadderskapet för Motala BA från LDA. 

–  Klubbarna önskar tips och idéer från ÖMBF för rekrytering. Läggs som en punkt på   

  agendan till klubbledarträffen hösten 2020. 

–  Motala BA pensionärsbridge måndagar är tills vidare lagd i träda, för få intresserade. 

 

 PMA 

–  Hur populariserar vi Allsvenskan div 4 och DM Lag klubbkval? 

–  Vilka framtidsplaner har ÖMBF och SBF? Förslag att bjuda in förbundsordföranden till 

  ett styrelsemöte för att informera om SBF:s framtidsplaner i närtid. 

–  Norrköpingsbridgens lokaler kommer att renoveras. 

–  Skolbridgen på Hagaskolan i Norrköping. 

–  Helena Gustavsdotter, Norrköping, har hållit nybörjarkurs i Söderköping. 

–  Söderköpings BS utökar sina speltillfällen; kommer framledes att spela två kvällar i  

  veckan (onsdagar och torsdagar). 

 

 CRA 

–  Filbyter Bridge efterlyser TL- och Ruterutbildningar för att få fler funktionärer med  

  dessa kompetenser. 

 

 

 



9. Övriga frågor 

 Diskuterades kassörens kvartalsarvode. Kassörssysslan idag är betydligt mer omfattande än 

den var på den tid det hittillsvarande arvodet infördes. T ex i och med införandet att alla 

bordsavgifter i DM-finaler (samt även DM Lag semifinal) ska betalas i förväg via bankgiro, 

som då måste stämmas av före finalspelet, samt all den redovisning till skattemyndigheten 

som krävs för löner/arvoden till tävlingsledare. 

 

Beslöts att höja kassörens kvartalsarvode till 2.000 kr, fr o m kalenderåret 2020.  

 

 Ingegärd Andersson meddelade att hon har ny e-postadress: 

ingegard.andersson123@hotmail.com  

 

 Eva Fremner har också hon bytt e-postadress. Den nya är: eva.fremner@gmail.com   

 

 

10. Resekostnader i samband med styrelsemötet 

 

 IAN:  Inga 

 CRA: Inga 

 EMS: 28 mil 

 AKÅ: 11 mil 

 PMA: 10 mil 

 LLU: 17 mil 

 

 

11. Nästa styrelsemöte 

Nästa möte äger rum söndagen den 26 april, kl 15.00 som telefonmöte. Telefonnummer och 

lösenord kommer att meddelas i kallelsen. 

 

Styrelsens våravslutningsmöte äger rum den 15 maj, kl 18.00 i Norrköping. PMA återkommer med 

plats. 

 

 

12. Mötet avslutas 

LLU avslutade mötet kl 17.15 och tackade för visat intresse. 

 

 
 
Vid protokollet:        Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson        Lars Lundqvist       
Sekreterare          Ordförande     
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