
                     
 

 

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 2 augusti, kl 11.00 

Plats:     Telefonmöte   

 

Närvarande:  PMA, Per Malmström, v ordf  Frånvarande:  LLU, Lars Lundqvist, ordf  

      IAN, Ingegärd Andersson           

      EFR, Eva Fremner             

LMG, Lars-Magnus Gustafsson 

AKÅ, Annelie Kåberg        

      LDA, Lena Dahlqvist  

      CRA, Carl Ragnarsson       

      EMS, Else-Maj Sigfridsson 

 

 

1. Mötet öppnas 

Vice ordförande PMA öppnade mötet kl 11.00. 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Godkändes med tillägg av punkt angående årsmötet i höst. 

 

 

3. Föregående mötesprotokoll samt uppföljning till nedanstående underpunkter 

Protokollet lades till handlingarna efter förtydligande av punkt 4 ”Covid-19” samt 

”Rekryteringskedjan” i föregående protokoll. Protokollet från den 28 juni är uppdaterat på 

hemsidan. 

 

a)  EFR och AKÅ tar fram förslag till ”stadgar” för vad BBO-pengarna ska användas till inför 

nästa styrelsemöte. 

 

b)  Deadline för anmälan av kvalheat till 2020/2021 års DM Lag ska vara ÖMBF tillhanda senast 

den 31 oktober 2020. Kvalheaten startar när det befinns lämpligt sett ur Covid-19-

perspektiv. Kvalheaten ska vara färdigspelade senast 26 februari 2021. 

 

c) Inbjudan till TL-steg 1- och steg 2-utbildningarna den 21-22 november ska tas fram och 

skickas ut till klubbarna senast 1 september 2020. CRA ansvar. Plats för utbildningarna 

kommer att bestämmas främst utifrån varifrån deltagarna kommer, för att minimera resor. 
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4. Ekonomisk rapport 

Bokslutet för 2019/2020 är inlämnat för revision, då ÖMBF:s verksamhetsår slutat den 30 juni 

2020.  

 

5. Pandemirapport 

 Gamleby BK har startat upp sitt live-spel med max 20 par. Klubben använder bordskryss. 

Klubben har fått externa bidrag för att köpa in kryssen. 

 

 Norrköpingsbridgen ska ha styrelsemöte i veckan som kommer angående bl a uppstarten. 

 

 Mjölby BK kommer sannolikt att starta upp i mitten av augusti, med bordskryss och 

föranmälan. 

 

 Motala BA. Det lutar åt att klubben inte startar upp sin live-verksamhet i närtid. 

 

 Stigtomta BK funderar på att starta upp i slutet av september. 

 

 Trosa BS planerar inte för live-uppstart i närtid för tillfället. 

 

 Kolmården har spelat live under hela pandemin med ett fåtal bord. 

 

 Ljungsbro BK och Kisa BS, inga förändringar sedan föregående ÖMBF-styrelsemöte. 

 

 Filbyter Bridge har gått ut med en medlemsenkät till samtliga sina medlemmar (samt spelare 

som frekvent deltar i klubbens verksamhet), som beslutsunderlag för bl a en tidplan för när 

live-spelet så smått kan gå igång och under vilka förutsättningar. Preliminärt lutar det åt 

oktober månad. 

 

6. Rekrytering/kursverksamhet 

 Stigtomta kommer att arrangera nybörjarkurs i höst. 

 Filbyter Bridges kursverksamhet planeras att gå igång först till våren 2021. 

 

7. Nästa möte 

Telefonmöte söndagen den 30 augusti 2020, kl 18.00. 

  

8. Mötet avslutas 

PMA avslutade mötet kl 12.45. 

 

 

Vid protokollet:        Justeras: 

 

Carl Ragnarsson        Per Malmström      
Sekreterare          Ordförande     

http://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/covid-19/enkat-filbyter-bridge_2020.pdf

