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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 7 februari, kl 19.00 
Plats:     Telefonmöte 

 
Närvarande:  PMA, Per Malmström, ordf     Frånvarande: IAN, Ingegärd Andersson 

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

1.   Mötet öppnas 
 Mötet öppnades av ordförande PMA kl 19.02. 
 

2.  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

3.  Föregående mötesprotokoll  
Mötesprotokollet från sammanträdet den 12 december 2020 lades till handlingarna. 
 

4.  Generella klubbfrågor 
Hur få fler spelare att delta i onlinetävlingarna? 
Diskuterades svårigheterna att få flera spelare att ställa upp i onlinetävlingarna. Dels florerar 
rykten att det förekommer mycket fusk i tävlingarna, dels att det finns spelare som helst bara 
möter sådana som de känner, d v s från sin egen klubb (d v s de tävlar sällan utanför sin egen 
klubb i normala fall). En hel del saknar även dator och/eller är osäkra på hur man gör. 
 
I västra delen av distriktet tänker man sig att försöka starta ett samarbete mellan Motala BA, 
Skänninge BK, Vadstena BK och Ödeshögs BK. MÅF åtar sig att vara bollplank till kontakt-
personerna i västra delen av distrikten för att hjälpa dem igång. 
 
 
 



5.  DM-tävlingarna 
o DM Lag semifinal 

Semifinalplatsfördelning finns nu publicerad på respektive kvalheats resultatsida i BIT. 
Samtliga semifinalronder spelas lördagen den 6 mars på BBO. CRA kommer att skicka ut 
information kring semifinalerna till de lagkaptener vars lag gått vidare till DM-semifinal.  
 
Bordsavgiften kommer att vara 100 kr/lag och rond, d v s totalt 300 kr/lag för 
semifinalspelet. 
 

o DM Par Mixed 
Kommer att spelas online på BBO. Inbjudan finns framtagen och kommer under vecka 6 att 
skickas ut via mejl till samtliga ÖMBF-medlemmar (som har mejladress i SBF:s register) 
samt publiceras på ÖMBF:s hemsida som en separat nyhet.  
 
Startavgiften kommer att vara 120 kr/spelare, vilken inkluderar såväl den obligatoriska SM-
avgiften (100 kr) som BBO-avgiften och ”mp”-avgiften (ca 8 kr). Avgiften ska vara betald till 
ÖMBF bankgiro före tävlingsstart enligt instruktion i inbjudan. 
 

o DM Par Veteran 
DM-finalen spelas enligt kalendern den 9 maj. Beslöts att kvalheaten ställs in. Finalen 
kommer att spelas som direktfinal. Den kan komma att spelas antingen online eller live 
eller som en kombination av de båda, allt beroende på smittskyddsläge. Beslut om 
vilketdera kommer att fattas i början av april. 
 

o DM Par Open 
DM-finalen spelas enligt kalendern den 30 maj. Beslöts att kvalheaten ställs in. Finalen 
kommer att spelas som direktfinal. Den kan komma att spelas antingen online eller live 
eller som en kombination av de båda, allt beroende på smittskyddsläge. Beslut om 
vilketdera kommer att fattas i början av april. 
 

6.  TL-utbildningarna våren 2021 
P g a pandemisituationen beslöts skjuta Steg 1-utbildningen (27-28 feb) och Steg 2-utbildningen 
(20-21 mar) till hösten 2021.  MÅF och CRA tar fram förslag till datum inför nästa styrelsemöte. 
   

7.  Övriga frågor 
o Möjlighet till Zoom-möte 

LMG har varit i kontakt med SBF (Suzanne Lemborn) för att efterhöra möjligheter till att 
skaffa Zoom-licens. LMG rapporterar att inget större intresse finns från SBF:s sida till Zoom. 

o Räkenskapsår 
AKÅ rapporterar att Skatteverket godkänt att ÖMBF bytt period för räkenskapsår, från 
tidigare 1 jul-30 jun till 1 sep-31 aug. 



o MP-redovisning på nätet 
LMG uppmärksammade mötet på att mästarpoäng för lagtävlingar inte registrerats i den 
nya profilen (Nya mästarpoäng) utan fortsatt redovisas i den gamla profilen (Gamla 
mästarpoäng). Uppdrogs åt CRA att kontakta Tomas Brenning för att efterhöra när i tid det 
är planerat att dessa båda ska fusioneras. 
 

8.  Nästa möte 
Söndagen den 28 mars, kl 19.00. Mötet blir ett telefonmöte. 
 

9.  Mötet avslutas 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.23. 

 
 
 
Vid protokollet:        Justeras: 
 
Carl Ragnarsson        Per Malmström       
Sekreterare          Ordförande  


