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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) 
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Protokoll vid ordinarie styrelsemöte 
 
Datum och tid: Söndagen den 30 maj, kl 19.00. 
Plats:     Telefonmöte. 
      

Närvarande: 
PMA, Per Malmström, ordf     Frånvarande: EMS, Else-Maj Sigfridsson 

      LMG, Lars-Magnus Gustafsson, v ordf    
      IAN, Ingegärd Andersson       
      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 protokoll 
Mötesprotokollet från telefonsammanträdet den 28 mars 2021 godkändes och lades till 
handlingarna. 
 

4.  Ekonomisk rapport 
AKÅ rapporterade att det saknas en (1) inbetalning från finalen i DM Par Mixed. I övrigt 
har alla som deltagit i DM-tävlingarna Par Dam, Par Mixed och Par Veteran betalt sina 
startavgifter. DM Par Open är ännu inte avstämd (spelades 29 maj, dagen före 
styrelsemötet). 
 

5.  Kontantlöst system 
Frågan skjuts upp till nästa styrelsemöte. 

 



6.  Klubbfrågor 
Kolmården kommer att starta upp live måndagar med början i juli. Eventuellt ytterligare 
ett tillfälle i veckan. Filbyter Bridge kommer att starta upp live-spel 
onsdagseftermiddagar fr o m den 9 juni. Norrköpingsbridgen avser att starta upp sitt 
livespel (i någon form) i juli. Stigtomta, Nyköping och Oxelösund kommer högst troligt att 
anmäla sig till projekt Live Bridge. 
 
Allsvenskan division 4 behöver populariseras så att fler lag ställer upp och att det finns 
något att spela för, också för lag som inte har tänkt sig en plats i division 3. Alla funderar 
på förslag tills nästa styrelsemöte. 
 

7.  Utvärdering av verksamhetsåret 2020/2021 
Styrelseledamöterna fick i uppdrag att fundera över sådant som varit bra och som kan 
tänkas implementeras också när vi gått över till livebridge som helhet. Frågan tas upp till 
diskussion på nästa styrelsemöte. 
 

8.  Anmälan till SBF:s projekt Live Bridge 
SBF anordnar i början av juni digitala möten som ska fokusera på konkreta 
frågeställningar och problemområden, men också då frågor från deltagarna är välkomna. 
SBF hoppas att så många som möjligt kan delta.  
 
Exempel på frågeställningar: 
   Hur förbereder sig klubbar och funktionärer? 
   Hur kommer vi i kontakt med medlemmarna? 
   I vilken takt (och när) öppnar vi upp klubben för livespel? 
   Vad händer med pågående onlinespel? 
   Kan vi samarbete för att underlätta mobiliseringen? 
Mera information finns på: http://www.svenskbridge.se/live-bridge. 
Uppdrogs åt styrelseledamöterna att ta kontakt med sina fadderklubbar.  
 

9.  ÖMBF:s tävlingskalender 2021/2022 
Frågan väcktes kring en klubbledarträff i anslutning till årsmötet. Beslöts att förlägga 
klubbledarträffen till samma datum som årsmötet och inleda med träffen och därefter 
avsluta med årsmötet. 
 
Beslöts att lägga in sista-datum för anmäla av kvalheat till pardisciplinerna i DM 
2020/2021. 
 
Uppdrogs åt CRA att komplettera tävlingsprogrammet med ovanstående. 
Tävlingsprogrammet finns på: 
http://www.svenskbridge.se/%C3%B6stra-mellansvenska-bf/spelprogram 
 

 
 



 
10. Övriga frågor 

LMG ställde frågan hur vi får med klubbar som idag inte är medlem i förbundet. Anslutna 
klubbar bör fundera över hur man kan få sådana spelare att gå över till den förbunds-
anslutna verksamheten. Vad är det som icke-förbundsanslutna klubbar har att erbjuda 
som den anslutna klubben inte har? Är det t ex färre brickor per tävling? Längre 
rondtider? Etc. 
 

11.  Nästa möte 
 Nästa möte äger rum fredagen den 20 augusti, kl 18.00, i Trosa. 
 

12.  Mötet avslutas 
 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.22. 
 
 
 

Vid protokollet:        Justeras: 
 
Carl Ragnarsson        Per Malmström       
Sekreterare          Ordförande  

 


