
                     
ÖSTRA MELLANSVENSKA BF 
 

 

Ordförande:   Per Malmström, per826@hotmail.se , 070-591 79 68 (m) 
Sekreterare:  Carl Ragnarsson, cmdrcalle@gmail.com, 013-20 75 27 (a), 070-678 28 90 (m) 
Kassör   Anneli Kåberg, annelie.kaberg@telia.com, 070-522 07 55 (m) 
 

 

Protokoll vid ordinarie styrelsemöte 
 
Datum och tid: Söndagen den 18 oktober, kl 19.00 

Plats:     Telefonmöte 

 

Närvarande:  PMA, Per Malmström, ordf      

    LMG, Lars-Magnus Gustafsson, v ordf    

      IAN, Ingegärd Andersson       

      AKÅ, Annelie Kåberg        

      CRA, Carl Ragnarsson  

      LTH, Lars Thylén 

      MÅF, Marie Åfors 

      BPE, Björn Pedersen  

      EMS, Else-Maj Sigfridsson 

 

1.   Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av ordförande PMA kl 19.00. 

 

2.  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3.  Föregående mötesprotokoll  

Mötesprotokollet från det konstituerande sammanträdet den 26 september 2020 lades till 

handlingarna. 

 

4.  Medlemsstatistik inom distriktets klubbar 

Uppdras åt faddrarna att kontakta sina fadderklubbar och be dem att:  

o kontakta de spelare som var medlemmar 2019/2020, men ännu inte betalt sin 

medlemsavgift för 2020/2021; 

o i sitt medlemsregister ”rensa” de spelare som inte varit medlem de senaste två 

verksamhetsåren. 
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5.  Situationen inom distriktets klubbar 

o Åtvidabergs BS spelar på 3-4 bord två gånger i veckan. Spelar med bordskryss. 

o Motala BA startat på 8-10 bord två gånger i veckan. Bordskryss. 

o Mjölby BK spelar på max 9 bord två gånger i veckan, övertecknade tävlingar. Spelar med 

bordskryss. 

o Skänninge BK spelar på ca 8 bord en gång i veckan. Bordskryss. 

o Stigtomta BK spelar på 7 bord. Bordskryss. 

o Oxelösunds BK och Nyköping BK har inte startat upp. 

o Trosa BS startar upp den 3 november (max 6 bord). Bordskryss. 

o Gnesta BK startar upp den 19 oktober. Bordskryss. 

o Flens BK ingen uppgift. 

o Norrköpingsbridgen startar preliminärt den 12 november (max 10 bord). Bordskryss. 

o Gamleby BK spelar på 11 bord. Bordskryss. 

o Söderköpings BS, Östra Ryds BK och Valdemarsviks BK har inte startat upp. 

o Överums BK har inte startat upp sin verksamhet, spelar tillsammans med Gamleby BK tills 

vidare. 

o Västerviks BK planerar för att starta upp. 

o Vadstena BK kommer att starta upp efter jul (max 9 bord). Bordskryss.  

o Filbyter Bridge spelar tre tillfällen i veckan, max 12 bord. Bordskryss. Två av tillfällena spelas 

som simultantävling tillsammans med online-tävlingen. 

o Ljungsbro BK har inte startat upp. Deltar online eller i Filbyter Bridges live-tävlingar. 

o Kisa BS planerar att starta sista veckan i oktober. Bordskryss. 

 

6.   Covid-19-säkerhet i ÖMBF:s egna tävlingar (DM och Allsvenskan Div 4) 

Beslöts att dessa tävlingar ska spelas med bordskryss (eller visir för samtliga spelare) och full 

uppsättning brickor vid  varje bord. Arrangörer måste i övrigt också följa säkerhetsföreskrifterna 

från SBF.  

 

Uppdrogs åt CRA att sätta ihop en kommuniké kring säkerhetsföreskrifter till de arrangörer som 

anmäler kvalheat.  

   

7.  TL- och Ruter-utbildningarna 

o TL Steg 1 

TL Steg 1-utbildningen är fulltecknad (och med deltagare på reservlistan). Utbildningen 

hålls helgen 14-15 november med Marie Åfors som kursledare. 

 

o TL Steg 2 

I skrivande stund har sex personer anmält sig till TL Steg 2-utbildningen helgen 21-22 

november. Utbildningen är maximerad till 16 deltagare. Jan-Eric Larsson, Lund, som är 

lagkommissionens ordförande, kommer att vara kursledare. 

 

Uppdrogs åt CRA att lägga ut en påminnelse på nyhetssidan om att det finns platser kvar i 

TL Steg 2-utbildningen. 

 



 

o Ruter-utbildning 

Ruter-utbildning planeras till den 28 november. Utbildningen är i första hand reserverad till 

deltagarna i TL Steg 1, men om utrymme finns är den öppen också för andra. Anmälan sker 

till Marie Åfors. 

 

o Nästa omgång av TL Steg 1- och Ruter-utbildningar 

Nya utbildningstillfällen planeras till våren 2021. Datum bestäms senast vid nästa 

styrelsemöte. 

 

8.  Klubbfrågor 

Inga. (Avhandlade under punkt 5.) 

 

9.  Nästa möte 

Söndagen den 6 december, kl 19.00. Mötet blir ett telefonmöte. 

 

10.  Mötet avslutas 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.30 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:        Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson        Per Malmström       

Sekreterare          Ordförande 

 

  


