
                     
 

 

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 30 augusti, kl 18.00 

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 18.00. 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Godkändes med tillägg av punkt angående årsmötet i höst. 

 

 

3. Föregående mötesprotokoll  

Lades till handlingarna. 

 

4. Inför årsmötet 

 Verksamhetsberättelsen klar. 

 Resultat- och balansräkning klar. 

 Budgetförslag framtaget, men mycket osäkerhet finns gällande tävlingar p g a situationen 

med covid-19. 

 Plats kommer att bli Filbyter Bridges lokal, men möjlighet att koppla upp sig digitalt ska 

finnas. På vilket sätt kommer att skickas till de klubbar som önskar vara med digitalt.  

 Föranmälan om deltagande (nej/ja, om ja: önskar vara med fysiskt/digitalt) 

 

5. Kostnad för ÖMBF-plaketter då klubb önskar köpa av ÖMBF:s lager 

Plakettkostnaderna har ökat, varför styrelsen beslutar att köp av plakett ska vara till 

självkostnadspris, d v s 25 kr/plakett (exklusive gravyr). 
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6. Inbjudningar och regelverk till DM-tävlingar och Allsvenskan div 4 

 Inbjudningar: 

o Beslöts att inbjudan till DM Lag skickas ut till klubbfunktionärer i samband med 

handlingarna till årsmötet.  

  >  Anmälan av heat ska vara gjord senast den 30 oktober 2020.  

  > Anmälan av lag ska vara gjord senast den 14 december 2020.  

  > Spelperioden löper 7 januari – 26 februari 2021. 

o Beslöts att inbjudan till Allsvenskan div 4 skickas ut efter ÖMBF årsmöte.  

  >  Anmälan av lag ska vara gjord senast den 18 december 2020. 

 Tävlingsbestämmelser: 

o DM-tävlingar 2020/2021, publiceras på hemsidan senast 1 september 2020. 

o Allsvenskan div 4, publiceras på hemsidan senast 1 september 2020. 

 

 

7. TL-utbildningarna hösten 2020 

Beslöts att flytta TL Steg 1-utbildningen till helgen 14-15 november samt att låta Steg 2-

utbildningen ligga kvar på de tidigare datumen, 21-22 november. 

CRA ombesörjer att ändringarna görs på hemsidan samt att anmälningsformulär kommer upp. 

 

 

8. Nästa möte 

Nästa möte hålls lördagen den 26 september, efter ÖMBF:s årsmöte. 

 

 

9. Mötet avslutas 

PMA avslutade mötet kl 19.35. 

 

 

Vid protokollet:        Justeras: 

 

Carl Ragnarsson        Per Malmström      
Sekreterare          Mötesordförande   


