
                     
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 6 december, kl 19.00 

Plats:     Telefonmöte 

 

Närvarande:  PMA, Per Malmström, ordf     Frånvarande: AKÅ, Annelie Kåberg  

    LMG, Lars-Magnus Gustafsson, v ordf       EMS, Else-Maj Sigfridsson 

      IAN, Ingegärd Andersson                  

      CRA, Carl Ragnarsson  

      LTH, Lars Thylén 

      MÅF, Marie Åfors (fr o m p. 7) 

      BPE, Björn Pedersen  

 

 

1.   Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av ordförande PMA kl 19.05. 

 

2.  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3.  Föregående mötesprotokoll  

Mötesprotokollet från sammanträdet den 18 oktober 2020 lades till handlingarna. 

 

4.  Pandemisituationen 

Live-verksamheten ligger nere och kommer inte att återupptas förrän tidigast när myndigheterna 

lättat upp restriktionerna, vilket sannolikt inte sker förrän tidigast i februari 2021. 

 

5.  DM-tävlingarna (per capsulam-beslut fattat via mejl) 

En bidragande orsak till regeringens beslut om skärpning av lagar och förordningar är att 

efterlevnaden av rekommendationer har varit bristfällig. Genom att bryta mot 

rekommendationer, bidrar man till framtida beslut om ytterligare skärpningar av lagar och 

förordningar. ÖMBF ser det som orimligt att vara medverkande till att bryta mot gällande 

rekommendationer och istället ta ett samhälleligt ansvar under de för tillfället rådande 

omständigheterna med hänsyn till covid-19-pandemin. 

 

Distriktsstyrelsen har beslutat att, under rådande omständigheter, inte tillåta att DM-tävlingar 

genomförs live. I nuläget omfattar beslutet dess kvaletapp(er), men kan även komma att omfatta 

senare faser beroende på smittskyddsläget så dags. 
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o DM Lag 

Samtliga kvalheat ska spelas online på BBO. Om smittskyddsläget förbättras kan ÖMBF i ett 

senare skede komma att tillåta kvalmatcher att spelas live, men bara ifall båda lagen är 

överens - i annat fall har spel på BBO företräde framför spel live. Beträffande semifinal- och 

finalspel kommer ÖMBF att fatta beslut vid senare tillfälle, huruvida endera eller bådadera 

ska spelas live eller online. 

 

o DM Pardiscipliner (mixed, open, veteran samt direktfinal dam) 
Kvalheat som genomförs under nu rådande smittskyddsläge ska spelas online på BBO. Om 

smittskyddsläget förbättras kan kvalspel vid sådant tillfälle tillåtas spelas live. Beträffande 

finalspel kommer ÖMBF att fatta beslut vid senare tillfälle, huruvida berörd final ska spelas 

live eller online. 

 

6.  Klubbfrågor 

Inga.  

   

7.  Övriga frågor 

o Möjlighet till Zoom-möte 

LMG tar kontakt med SBF Suzanne Lemborn för att efterhöra möjligheter till att skaffa 

Zoom-licens. 

o Inför DM Lag 

Uppdrogs åt MÅF att distribuera en påminnelse angående DM Lag till dem som finns på lag-

och partävlingarnas e-postlista. 

o Inför DM Par Mixed 

Beslöts att säsongens DM Par Mixed spelas som direktfinal den 13 mars 2021, antingen live 

eller online på BBO, beroende på smittskyddsläget så dags. Inga klubbkval till DM Par Mixed 

2021 således. 

o Inför övriga DM Par-discipliner 

Beslut angående övriga pardiscipliner, huruvida de ska spelas med föregående kval eller 

som direktfinal, kommer att tas vid styrelsemötet i februari. 

 

8.  Nästa möte 

Söndagen den 7 februari, kl 19.00. Mötet blir ett telefonmöte. 

 

9.  Mötet avslutas 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.25. 

 

 

Vid protokollet:        Justeras: 

 

Carl Ragnarsson        Per Malmström       

Sekreterare          Ordförande  


