
                     
 

 

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 28 juni, kl 16.00 

Plats:     Telefonmöte   

 

Närvarande:  PMA, Per Malmström, v ordf  Frånvarande:  LDA, Lena Dahlqvist   

      IAN, Ingegärd Andersson         LLU, Lars Lundqvist, ordf  

      EFR, Eva Fremner             

LMG, Lars-Magnus Gustafsson 

AKÅ, Annelie Kåberg        

      CRA, Carl Ragnarsson       

      EMS, Else-Maj Sigfridsson 

 

 

1. Mötet öppnas 

Vice ordförande PMA öppnade mötet kl 16.06. 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Godkändes. 

 

 

3. Ekonomisk rapport 

Inte så mycket har hänt sedan nedstängningen p g a covid19-pandemin i mars. Inbetalda 

startavgifter till direktfinalen i DM Par Dam är återbetalda. DM Par Open ställdes in, varför inga 

bordsavgifter inkommit för denna. 

 

Deadline för bokslutet är den 13 juli 2020. 
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4. Uppföljning av noteringarna från mötet med SBF-styrelsen (med Martin Löfgren) 

 

Uppstart efter covid19 

Konstaterades att det finns en mycket stor osäkerhet kring när klubbar törs öppna upp för live-spel 

igen. Några klubbar har köpt in ”bordskryss”, som även kan användas i influensatider annat än 

covid19.  

Vissa klubbar har svårt att få sina spelare att spela tävlingarna på BBO, där ett av skälen är att den 

egna klubben inte kan/vill arrangera egna BBO-partävlingar. Spelarna hänvisas då till att delta i de 

tävlingar som anordnas via trojkan Filbyter-Ljungsbro-Norrköpingsbridgen. 

Rekryteringskedjan  

Först och främst måste de spelare som före pandemin precis kommit in i bridgen pushas att 

komma igång igen, så att de inte lämnar bridgen åt sitt öde helt. V g nyrekrytering så tror 

styrelsen, utifrån den inhämtade informationen i frågan från klubbarna, att den verkliga 

satsningen inte kommer igång förrän hösten 2021. Däremot är det viktigt att tankarna och 

planeringen för rekrytering kommer igång under hösten 2020, så att det är förberett inför starten 

efter covid19. 

Kontaktpersoner 

Utbildning bridge: Per Malmström 

Ruter, BIT, TL: Carl Ragnarsson 

Pensionär-/seniorfrågor: Frågan återkommer på nästa möte (IAN undersöker) 

CRA tillser att informationen om kontaktpersoner publiceras på ÖMBF hemsida: 

http://www.svenskbridge.se/%C3%96stra-mellansvenska-bf/kontakt/  

Ruterutbildning och -support 

Diskuterades vikten av att dels ha en grundläggande ruterutbildningen, dels ha en 

”kontaktpyramid” inom distriktet för rutersupport. I toppen på pyramiden finns superanvändarna 

och därunder de erfarna användarna. Den som är i behov av support kontaktar nedifrån och upp i 

pyramiden. Distriktet kommer att gå ut till klubbarna för att samla in namn på dessa användare, 

som sedan publiceras på ÖMBF hemsida. 

 

5. Öronmärkt konto för ”BBO-pengar” 

Ett separat Corona-konto ska skapas i ÖMBF. ÖMBF måste ta också fram en plan för vad pengarna 

ska användas till innan dessa förs över till ÖMBF. Även rutin för handläggning måste tas fram. EFR 

ansvarar för att ta kontakt med Martin Löfgren i frågan. 

 

 

6. Tävlingsprogram ÖMBF 2020/2021 

Tävlingsprogrammet för ÖMBF 2020/2021 är nu klart utifrån SBF:s ändrade program per den 24 

juni med anledning av den flyttade nationella allsvenskan från hösten 2020 till våren 2021. 

Diskussion behöver föras på nästa möte kring hur DM Lag grundserier ska genomföras, givet att vi 

inte kommer igång med live-bridge efter årsskiftet. 

http://www.svenskbridge.se/%C3%96stra-mellansvenska-bf/kontakt/


7. Kurstillfällen TL-utbildning 

TL-kurs steg 1 och steg 2 annonseras i tävlingsprogrammet helgen 21-22 november. Inbjudan 

publiceras senast under september. 

 

8. Övriga frågor 

 

Publicering av styrelseprotokollen på ÖMBF hemsida 

Beslöts att publicera protokollen från ÖMBF:s styrelsemöten på hemsidan, fr o m innevarande 

verksamhetsår 2020/2021. CRA ombesörjer att det blir utfört. 

 

9. Nästa möte 

Telefonmöte söndagen den 2 augusti 2020, kl 11.00.  

 

10. Mötet avslutas 

PMA avslutade mötet kl 18.00. 

 

 
 
Vid protokollet:        Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson        Per Malmström      
Sekreterare          Ordförande     


