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Carl Ragnarsson, sekr 

Ordförande:   Marie Åfors, marie.afors@gmail.com
Sekreterare:  Carl Ragnarsson, cmdrcalle@gmail.com
Kassör   Anneli Kåberg, annelie.kaberg@telia.com
 

 

Protokoll vid ordinarie styrelsemöte
 
Datum och tid: Söndagen den 23 januari, kl 19.00.
Plats:     Digitalt via Google Meet.

      
Närvarande:  MÅF, Marie Åfors, ordf
      AFR, Arne Friberg

LMG, Lars-Magnus Gustafsson
      AKÅ, Annelie Kåberg
      BPE, Björn Pedersen
      CRA, Carl Ragnarsson
      EMS, Else-Maj Sigfridsson
      LTH, Lars Thylén

      
1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades kl 19.05 av 
informerade om att Ulla Sjögren lämnat sin post i styrelsen av personliga skäl och att 
Else-Maj Sigfridsson övertar hennes position som ordinarie ledamot.
 

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
 

3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll. Finns publicerat på ÖMBF:s hemsida under avdelningen 
protokoll och länk skickad till samtliga i styrelsen omgående efter berört möte.
 
Mötets protokoll godkändes och lades till 

 
4. Ekonomisk rapport 

AKÅ rapporterade att det varit lugnt på ekonomifronten under december och januari, 
vilket är helt normalt så här års och inget som avviker från tidigare verksamhetsår.

  

               202

marie.afors@gmail.com , 070-453 51 30(m) 
cmdrcalle@gmail.com, 013-20 75 27 (a), 070-678 28 90 (m) 

annelie.kaberg@telia.com, 070-522 07 55 (m) 

vid ordinarie styrelsemöte 
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MÅF, Marie Åfors, ordf     Frånvarande:  – 
AFR, Arne Friberg            

Magnus Gustafsson   
AKÅ, Annelie Kåberg 
BPE, Björn Pedersen 
CRA, Carl Ragnarsson 

Maj Sigfridsson 
, Lars Thylén 

               

Mötet öppnades kl 19.05 av distriktsordförande Marie Åfors, som samtidigt 
informerade om att Ulla Sjögren lämnat sin post i styrelsen av personliga skäl och att 

Maj Sigfridsson övertar hennes position som ordinarie ledamot.

Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll. Finns publicerat på ÖMBF:s hemsida under avdelningen 
protokoll och länk skickad till samtliga i styrelsen omgående efter berört möte.

Mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

AKÅ rapporterade att det varit lugnt på ekonomifronten under december och januari, 
vilket är helt normalt så här års och inget som avviker från tidigare verksamhetsår.
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5. Vårens DM-finaler 

DM Lag – semifinal  
CRA redogjorde för att inbjudan till semifinalen kommer att skickas ut under kvällen 
den 23 januari. Av inbjudan framgår också information m.h.t. riktlinjer/restriktioner 
till följd av pandemin. 
 
DM Lag Final 
Spelas i Linköping 12 februari (rond 1-3) och 5-6 mars (rond 4-9).  
 
DM Par Veteran Final 
Spelas i Norrköping den 27 februari.  
 

6. Styrelseledamöternas besök hos ÖMBF-klubbarna – lägesrapport  
Är lagt på is för tillfället p.g.a. den högre smittspridningen av covid-19.  
 

7. Kort rapport från TL Steg 1-, TL Steg 2- och TL Steg 3-utbildningarna 
TL Steg 1 
MÅF rapporterade att totalt elva av hennes tretton deltagare klarade licensen. 
 
TL Steg 2 
CRA rapporterade att tre av totalt fem deltagare klarat sin Steg 2-licens. CRA påtalade 
också vikten av att deltagarna framgent får ut kursmaterialet i god tid före kursen, 
samt att deltagare som klarat sin licens får chansen att ha tävlingar i distriktet. 
 
TL Steg 3 
Två deltagare var anmälda till den centrala utbildningen i Örebro. Båda fick dock 
förhinder att delta. 
 
Allmänt 
LMG undrade hur det kommer sig att t.ex. Marie Åfors, som tog sin Steg 3-licens 
2020, fortsatt står som Steg 2-TL. Uppdrogs åt CRA att informera SBF, Thomas 
Winther, som ansvarar för uppdateringen av TL-licenserna. 

 
8. Kort rapport från Vi i fyran 

MÅF och LMG rapporterade från Särskiljningsserien, som spelades i Norrköping den 
22 januari mellan tre lag (arrangerat som trelagsmöten utan frirond), sedan två lag 
hoppat av p.g.a. sjukdom. Lag Budmax, Linköping, stod till slut som segrare i serien. 
 
Bonusserien hade fyra lag anmälda och skulle ha spelats i Linköping samma dag som 
Särskiljningsserien, tvingades i sista minuten – bokstavligt talat – ställas in p.g.a. 
sjukdom. 
 
  



 
9. Vi i fyran – erfarenheter av 2021 års upplaga m.m. 

MÅF konstaterade att Vi i fyran varit en stor framgång innevarande verksamhetsår 
och att det bör finnas goda förutsättningar för ökat deltagarantal nästa år. 
 
AKÅ tog upp frågan kring propaganda på västra kanten, eftersom endast Motala BA 
hade representation. 
 
BPE ansåg att det borde finnas möjlighet att nästa år få tillstånd heat i Tjust-regionen. 
 
LMG tog i sammanhanget upp problematiken med ”tjock kalender” under hösten och 
att klubbarna måste konsultera ÖMBF-kalendern när de lägger sina spelprogram, så 
att det finns rimligt utrymme för klubbens medlemmar att kunna delta i Vi i fyran 
2022. 
 

10. Seniorkontakt inom ÖMBF 
EMS utsågs till ÖMBF:s seniorkontakt. MÅF ombesörjer att informera SBF:s Birgitta 
Lagnell. 
 

11. Klubbfrågor 
AKÅ informerade att Mjölby BK haft nybörjarkurs och har tidigare haft spel också 
söndagseftermiddagar, nu nedlagt p.g.a. dåligt deltagande under pandemin. Mjölby 
BK spelar med bordskryss och kräver att deltagarna är vaccinerade med minst två 
sprutor. Skänninge BK har haft en ”kom i gång”-kurs under hösten, deltagarantalet i 
tävlingarna är ca 75% jämfört med normalt. Man kräver fr.o.m. innevarande veckan 
vaccinationsbevis. 
 
AFR rapporterade för Motala BA 20 lag i ligan och ca 30 par tisdagskvällar, ca 15 par 
torsdagar. Klubben kräver att alla som deltar ska vara vaccinerad med minst två 
sprutor, gärna tre, mot covid-19. Klubben har också startat upp sin kursverksamhet. 
Det rullar på ganska bra i klubben. (Man har dock beslutat att stänga ned under 
perioden 24-30 januari p.g.a. att ett antal spelare konstaterats smittade.) 
 
CRA rapporterade att Ljungsbro BK spelar tisdagskvällar fortsatt. Filbyter Bridge 
spelar tre tillfällen ”för alla”: lagspel måndagskvällar, partävling onsdags- och 
torsdagseftermiddag – samtliga dessa går hyfsat bra, om än inte riktigt som före 
pandemin. Onsdagskvällen för mindre rutinerade pendlar mellan 12 och 20 par, vilket 
är ungefär som vid samma tidpunkt för två år sedan. Däremot lyckas klubben inte få 
igång kvällspartävlandet, varför detta tills vidare lagts på is. 
 
EMS rapporterade att Trosa BS har 16 deltagare till sin påbyggnadskurs. Gnesta 
spelar på c:a 6 bord per vecka. 
 
 



BPE rapporterade att Åtvidabergs BS har lagt ned all sin verksamhet de närmaste tre 
veckorna. Helgenäs BK och Västerviks BK spelar för fullt, ungefär samma 
deltagarantal som före pandemin. Gamleby BJ spelar med mellan 14 och 20 par, Kisa 
BS c:a 14 par. De flesta klubbarna spelar med bordskryss. 

 
LTH rapporterade att Vadstena BK:s onsdagsspel har bra anslutning, måndagsspelet 
lockar c:a 6 bord, vilket är ungefär hälften mot före pandemin. En uppfräschningskurs 
var planerad till februari 2022, men har skjutits upp p.g.a. den ökade 
smittspridningen. Ödeshögs BK spelar på RealBridge två gånger i veckan, med 5-6 
bord per tillfälle. 
 
MÅF rapporterade att Norrköpingsbridgen spelar tre gånger i veckan, deltagarantalet 
haltar jämfört med före pandemin. Någonstans mellan 10 och 14 par. Klubben kräver 
vaccinationsbevis (minst två sprutor). En nybörjarkurs med 12 deltagare har startats. 
IFK Norrköping spelar måndagar, medan torsdagsspelet inte lyckats komma igång. 
Söderköpings BS har deltagarantal som före pandemin. 
 
LMG rapporterade att Finspångs BK har fått förfrågan om att hålla i en bridgekurs för 
dagbridge i Rejmyre. Stigtomta BK har ställt in Stigtomta-Mixeden i februari, nytt 
datum längre fram i vår letas. Oxelösunds BK försöker att starta en nybörjarkurs. 
Klubben har bokat telefonmöte med SBF:s Sigrid Svensson. Ingen rapport från 
Nyköpings BS, dock syns stor aktivitet på pensionärsbridgen i SPF:s regi – frågan är 
varför de lyckas så bra? 
 
På generell basis: Hur får vi till ett samarbete med SPF och PRO?  
Det LMG rapporterat kring Nyköping är bara ett i raden av exempel runt om i 
distriktet (och även i landet). 
 

12. Övriga frågor 
MÅF lyfte frågan kring vårens funktionärsutbildningar och vikten av att alla 
propagerar för dem i sina egna klubbar och sina värdklubbar. Vid för lågt 
deltagarantal kommer de att ställas in. 
 

13. Nästa möte 
Söndagen den 27 mars, kl 19.00. Mötet kommer att äga rum på Google Meet. 
 

14. Mötet avslutas 
MÅF tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20.28. 

 
  

Vid protokollet:        Justeras: 
 
Carl Ragnarsson        Marie Åfors      
Sekreterare          Ordförande  


