
                     
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 26 september 2021, kl 20.00. 

Plats:     Telefonmöte. 

      

Närvarande: 

PMA, Per Malmström, ordf     Frånvarande:  LTH, Lars Thylén  

      LMG, Lars-Magnus Gustafsson, v ordf        

      IAN, Ingegärd Andersson       

      AKÅ, Annelie Kåberg  

BPE, Björn Pedersen         

      CRA, Carl Ragnarsson  

EMS, Else-Maj Sigfridsson 

      MÅF, Marie Åfors 

 

1.  Mötet öppnas 

Mötet öppnades av ordförande PMA kl 20.10. 

 

2.  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3.  Föregående protokoll 

Mötesprotokollet från telefonsammanträdet den 20 augusti 2021 godkändes och lades 

till handlingarna. 

 

4.  Ekonomisk rapport 

Endast en månad av innevarande verksamhetsår har passerat, varför inget direkt finns att 

rapportera. 

 

5.  Verksamhetsberättelse och förberedelser inför årsmötet (9 oktober) 

Verksamhetsberättelse och bokslut samt budget finns färdig för publicering till 

medlemmarna den 27 september. Plaketterna för DM-finalerna våren 2021 medförs till 

årsmötet och delas ut till distriktsmästare som är eventuellt är på plats, annars till berörd 

klubbdelegat för utdelning på hemmaklubben. 
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6.  Klubbledar-/funktionärsträff 

Per har tagit fram ett embryo till program för klubbledarträffen, den som föregår 

årsmötet. Bifogas protokollet i bilaga – bilagan publiceras även separat på hemsidan, på 

samma ställe som årsmöteshandlingarna.  

 

7.  Behandling av motioner till SBF:s rikstämma samt SBF-styrelsens förslag 

Uppdrogs åt samtliga styrelseledamöter i distriktsstyrelsen att ta del av dessa dokument 

och komma med eventuella kommentarer. Dokumenten biläggs även handlingarna till 

ÖMBF:s årsmöte och tas upp där för att få inspel till hur man anser att ÖMBF:s delegat 

ska rösta vid riksstämman. 

 

8.  ÖMBF representation på SBF:s riksstämma 

Styrelsen föreslår årsmötet att utse Marie Åfors som distriktets delegat. 

 

9.  Skrivelsen från LMG till styrelsen 

Konstaterades att distriktet måste bli bättre på att kräva in fullständig och detaljerad 

inbjudan till de lokala heaten i DM-kvalen, inte bara att heatet kommer att spelas på ett 

visst datum eller viss(a) veckodagar. CRA uppdrogs att bevaka detta framgent i samband 

med att klubb anmäler kvalheat.  

 

10. TL- och Ruterutbildningarna hösten 2021 

MÅF rapporterade att hon kontaktat samtliga som tidigare varit anmälda till TL Steg 1-

utbildningen för att förvissa sig om att de fortsatt ska delta. I skrivande stund är 14 

anmälda. Utbildningen går över två lördagar. Söndagen efter den sista TL Steg 1-lördagen 

arrangeras en Ruter-utbildning med MÅF som kursledare. 

 

TL-steg 2-utbildningen har sex deltagare anmälda. Kursledare blir CRA. 

 

11. DM-tävlingar och allsvenskan div 3 (”Vi i fyran”) 

EMS informerade om att ett av Trosa-lagen som anmält sig till kvalet i DM Lag i Sörmland 

har tappats bort och aldrig nått heat-ledaren. Det är styrelsens uppfattning att då 

anmälan inkommit i tid, ska heatet i Sörmland utökas med detta laget ifråga. 

EMS kontaktar den som tagit emot lagets anmälan och också heatledaren för 

Sörmlandsheatet. 

 

CRA informerade om att anmälningstiden för anmälan av klubbkval till pardisciplinerna 

formellt sett har gått ut, men att vi i år fortsatt håller öppet för senare anmälningar av 

kvalheat (så länge som de faller inom spelperioden för disciplinen ifråga), p.g.a. 

pandemin. 

 

I skrivande stund har tio lag anmält sig till allsvenskan div 4 (”Vi i fyran”), men fler lag är 

på ingång.  

 

 



12. Klubbfrågor 

EMS rapporterade att Trosa BS önskar planera för en utbildningstemadag, men är i behov 

av ”föreläsare” som kan hålla i temadagen. 

 

13. Övriga frågor 

LMG väckte frågan om att styrelsemöten som inte sker live, anordnas som digitalt möte 

via t.ex. Teams eller Google Meet istället för som telefonmöte, eftersom telefonmöten 

med ett flertal deltagare involverade är svåra att hålla. Man pratar lätt i mun på varandra 

och det finns ingen bra metod för mötesledaren att fördela ordet eftersom deltagarna 

inte kan begära det, utan att först avbryta den som för tillfället talar. 

 

Under denna diskussion framfördes också behovet av att flera av styrelsemötena 

framgent arrangeras live, efter den p.g.a. pandemin långa raden av telefonmöten. Det 

kan även vara lämpligt att styrelsen avsätter en heldag varje verksamhetsår, vikt för 

planering inför det kommande verksamhetsåret. 

 

Beslöts att de närmast kommande styrelsemötena ska hållas live samt, om icke-

livemöten hålls ska de ske digitalt, inte som telefonmöte. 

 

14. Nästa möte 

Äger rum den 9 oktober, efter årsmötet, och är ett konstituerande möte. 

 

15. Mötet avslutas 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 22.05. 

 

 

 

 

Vid protokollet:        Justeras: 

 

Carl Ragnarsson        Per Malmström       

Sekreterare          Ordförande  



                           Bilaga  
 

Klubbledar-/funktionärsträff 
 

Många klubbar och funktionärer har olika erfarenheter om hur en klubb kan utvecklas. Alla 

klubbar är olika.  

För att dela olika erfarenheter inom distriktet kallar ÖMBF till klubbledarmöte i samband med 

årsmötet. 

 
1. Uppstart efter pandemin 

Nästan alla klubbar har startat upp efter pandemin och från 29/9 har i stort sett alla 

samhällets restriktioner lyfts.  

De flesta klubbarna har sett ett visst naturligt bortfall, som långsiktigt måste ersättas. 

För att minska bortfallet är det viktigt att aktivera befintliga spelare. 

Hur? 

 
2. Funktionärsutbildning 

Hur kan klubbarna få flera funktionärer? Det finns alltid stora risker för en klubb med få 

funktionärer. Det behövs förutom styrelseuppgifter även spelledare, kursledare, mm. Det 

gäller inte enbart att ordna spelkvällar utan också rekrytering av spelare till klubben. Var 

finns de goda exemplen och vad kan ÖMBF hjälpa till med? 

 
3. Rekrytering – nybörjarkurser 

Nybörjarkurser är den främsta vägen för att rekrytera spelare till klubben. Det finns bra 

kurser för nybörjare med lite olika system (4-korts eller 5-korts öppningar). Alla kurser har 

ett bra utbildningsmaterial.  

En klubb bör besluta vilket system man vill lära ut. För att leda en nybörjarkurs bör man 

vara minst två stycken. Att vara bridgelärare är mycket lärorikt även för en erfaren spelare. 

Alla som har spelat bridge i mer än 5 år bör kunna hålla en nybörjarkurs, om man har 

intresse och fallenhet för att lära ut. 

 
4. Från kurs till klubb 

Det finns många vägar för små till stora klubbar. Det är viktigt att bestämma en väg från 

kurs till klubb. 

Annars kommer styrelsen/medlemmar fråga - vart tog de nya vägen spelarna efter 

nybörjarkursen. 

 

 
5. Kontanthantering 

Det kontantlösa samhället sprider sig fort i vårt land. Många föreningar har svårt att 

hantera kontanter – små som stora. Hur gör små respektive stora klubbar? 

Detta gäller inte bara avgifter för bridgen utan även för kaféverksamheten. 

 

 



6. Bidragsmöjligheter från kommun, näringsliv och Sisu 

Vad finns det för bidrag att söka. SBF har samarbete med SISU och där finns olika bidrag att 

söka – främst för kursverksamhet. 

Vilka bidrag kan erhållas från kommuner och näringsliv? 

 

Vi har satt av två timmar för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Om det blir många deltagare, får 

vi ordna gruppseminarier. 

 


