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Protokoll vid ordinarie styrelsemöte 
 
Datum och tid: Fredagen den 12 november, kl 17.00. 

Plats:     NTO-lokalen, Stigtomta. 

      

Närvarande:  MÅF, Marie Åfors, ordf     Frånvarande:  BPE, Björn Pedersen  

      AFR, Arne Friberg           LTH, Lars Thylén 

LMG, Lars-Magnus Gustafsson   

      AKÅ, Annelie Kåberg 

      CRA, Carl Ragnarsson 

      EMS, Else-Maj Sigfridsson 

      USJ, Ulla Sjögren 

      

Rapport från klubbesöket 

Mötet utgjorde samtidigt klubbesök hos Stigtomta BK och sammanträdet föregicks bl.a. av en 

presentation av distriktsstyrelsen och av klubbstyrelsen inom Stigtomta BK samt en kortare 

information kring verksamheten inom klubben, såväl i närtid som planerad. 

Det framkom att klubbens ordinarie speltillfällen är måndagskvällar, vilka samlar cirka 12-14 

par, och torsdagseftermiddagar, som attraherar ca 16 par. Några spelar saknas fortsatt p.g.a. 

pandemin, Därutöver arrangerar klubben den anrika Stigtomtamixeden en gång per 

verksamhetsår.  

Innan klubben tog över torsdagsspelet i sin regi, anordnades detta tillfälle som ”fritidsbridge”, 

utan krav på på medlemstvång i SBF. Numera är samtliga spelare med i någon klubb ansluten 

till SBF och det har inte påverkat deltagarantalet i negativ riktning. 

Klubben planerar för en nybörjarkurs under hösten 2022. 

 

Styrelsemötet 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades kl 17.25 av distriktsordförande Marie Åfors. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
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3. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll, tillika det konstituerande mötets protokoll, har skickats 

ut till den nytillträdda styrelsen samma dag som det konstituerande mötet avhölls, 

samt finns publicerat på ÖMBF:s hemsida under avdelningen protokoll. 

 

Mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomisk rapport 

1) AKÅ informerade om att medlemsavgiftsredovisningen från SBF kommit till ÖMBF. 

I nuläget har medlemsavgifter om ca. 67.000 kr registrerats på ÖMBF:s ruterkonto, 

att jämföra med ca. 72.000 kr pre-pandemin.  

 

2) Vidare rapporterade AKÅ att det inte sällan råder viss förbistring om huruvida 

ÖMBF ska behöva fakturera klubb som arrangerar DM-kval i pardisciplinerna eller att 

klubbarna själva informerar ÖMBF:s kassör när dess alla klubbkval är färdigspelade 

och därefter s.a.s. utan anmodan betalar in aktuellt belopp. 

 

Beslöts att CRA (i egenskap av distriktstävlingsledare) via e-post tillsänder klubb som 

arrangerar DM-kval i pardiscipliner en samlad faktura, så snart samtliga klubbens kval 

spelats klart , och med kopia till AKÅ. 

 

5. Arvoderingsreglemente 

Det föreslagna reviderade arvodes- och kostnadsersättningsreglementet diskuterades 

och fastställdes i sin helhet, med tillägget att förtydliga att ersättning från ÖMBF för 

lokalhyra (m.m.) samt tävlingsledare endast gäller vid DM-finaler (lag: även semifinal) 

och vid allsvenskans div 4 (även benämnd Vi i fyran), inte vid klubbarnas egna 

kvaltävlingar (de s.k. klubbkvalen). 

 

Vidare ska arvodesreglementet, sedan uppdatering enligt föregående stycke är gjord, 

publiceras på ÖMBF:s hemsida. CRA ansvarar för att denna publicering kommer till 

stånd. 

 

6. Styrelsens besök hos ÖMBF-klubbar 

MÅF föredrog tankarna kring det förslag, ”Klubbesök i distriktet”, som före mötet 

sänts ut till hela styrelsen. Bl.a. att styrelseledamöter (dit även suppleanter räknas) 

parvis besöker distriktets klubbar på någon av deras ordinarie speltillfällen.  

 

Förslaget (initialt) är att några mer eller mindre fasta frågeställningar till klubben ska 

skickas ut före mötet, att ett kort informationsutbyte gällande distriktets respektive 

klubbens tävlings- och utbildningsprogram sker och att de besökande 

representaterna ur distriktsstyrelsen i övrigt är allmänt lyhörda. 

 

(Punkten fortsätter på nästa sida.) 



 

ÖMBF bekostar resa och startavgift för de besökande styrelserepresentanterna.  

 

Klubbar att besöka är alla dem som inte har någon representant (ledamot eller 

suppleant) i ÖMBF:s styrelse. Besöken genomförs alltid av två representanter ur 

distriktsstyrelsen och en kortare rapport från besöket ska alltid skrivas. 

 

ÖMBF sponsrar högst ett (1) klubbesök till en och samma klubb per verksamhetsår; 

besöksdatum och vilka som avser att besöka aktuell klubb ska i förväg meddelas MÅF. 

 

Beslöts: I tillägg till de fyra närmast föregående styckena: 

1) MÅF tar fram ett förslag till enkät/frågebatteri att skicka ut till de klubbar vi initialt 

ska besöka. 

2) Utifrån de initiala besöken tas sedan en ny enkät/frågebatteri fram att skicka ut till 

alla övriga distriktets klubbar. 

 

Beslut om hur vi, mera i detalj, går vidare, kommer att fattas vid styrelsemötet i 

januari 2022. 

 

7. Funktionärsutbildningar inom ÖMBF 

MÅF föredrog för styrelsen det förslag som skickats ut i samband med kallelsen till 

mötet. 

 

Beslöts i enlighet med utsänt förslag, med följande tillägg: 

1) BIT-utbildningen (Steg 1) den 5 februari 2022 flyttas till den 19 februari 2022, för 

att undvika kollision med Stigtomtamixeden. 

2) MÅF och CRA tar fram ett konkret förslag till utbildningskalender för 

verksamhetsåret 2022/2023 att förelägga styrelsen vid januarimötet 2022. 

3) MÅF-CRA-LMG tillsammans med Roger Hilmersson (Filbyter Bridge) tar fram 

förslag till kursmaterial för distriktets olika Ruter- och BIT-utbildningar. 

 

8. TL Steg 3-utbildningen i Örebro i januari 2022 

14-16 januari 2022 genomförs den formella Steg 3-utbildningen (med efterföljande 

examination) på Scandic Väst i Örebro. Utbildningen vänder sig dels till dem med Steg 

2-licens som önskar ta licens för Steg 3, dels (i mån av plats) de TL som redan har Steg 

3-licens, men som önskar hålla sig à jour samt öva på ett mera intensivt sätt. 

 

Beslöts att ÖMBF sponsrar hela avgiften för MÅF samt Stigtomta BK:s Benny 

Gustafsson. 

 



9. Vi i fyran (= Allsvenskan div 4) – erfarenheter av 2021 års upplaga 

Reaktionerna har överlag varit positiva bland deltagarna. 

 

Diskussion fördes om att bjuda in till slutspel i någon form också för de lag som inte 

är föremål för avancemang till Allsvenskan div 3 (spelas hösten 2022). Hur många lag 

som går vidare till div 3 från ÖMBF finns i skrivande stund inte publicerat på SBF:s 

hemsida för allsvenskan div 4: 

https://www.svenskbridge.se/sm/30/218/finalplatsf%C3%B6rdelning.  

Beslöts att det ska vara frivilligt för de utslagna lagen att delta i detta ”sidoslutspel”.  

 

AKÅ önskade att nästa års inbjudan förtydligas avseende startavgiften, så att den 

istället faktureras lagets klubb (på samma sätt som görs för de högre serierna i 

allsvenskan), för att undvika att såväl klubben som laget självt betalar in avgiften till 

ÖMBF.  

Beslöts att CRA tillser att så sker inför 2022 års upplaga. 

 

10. DM-tävlingar 2021/2022 

CRA informerade kort om att de olika DM-kvalen nu är igång, och där den tävling vars 

vars ”nästa steg” är närmast förestående, är DM-semifinalerna i DM Lag. Dessa äger 

rum lördagen den 29 januari 2022; tre semifinalheat i Linköping, två i Norrköping. 

Kvotering från respektive kvalheat i DM Lag till semifinal, samt från vilka kvalheat 

vardera semifinalens lag ska komma, finns på samtliga kvalheats resultatsida i BIT. 

 

11. Klubbfrågor 

LMG påpekade vikten av att man når ut till rätt personer i klubbarna, vilket inte alltid 

är den/de som står som kontaktperson(er). Detta så att inte informationen stannar 

och aldrig når ut till klubbens medlemmar. 

 

AKÅ rapporterade att Skänninge BK har bytt lokal, från att tidigare ha befunnit sig i 

Skänninge gamla skola, till att nu husera i gamla banklokalen. Gott om parkerings-

platser finns. 

 

AFR informerade om att Mjölby BK fortsatt kör med bordskryss vid sina tävlingar och 

att maximiantalet par är 20. Vidare rapporterades att Ödeshögs BK numera har ett 

speltillfälle per vecka live och ett online på RealBrdige. 

 

CRA rapporterade att Filbyter Bridge brottas med att få till stånd partävlingsspel 

kvällstid efter pandemiuppehållet. Eftermiddagstävlingarna har stadigt ökat i 

deltagarantal och närmar sig dem som var pre-pandemin. Lagtävlingsspelet 

måndagskvällar (fram till nu DM-kvalet) likaså. 
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12. Övriga frågor 

Inga. 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte kommer att avhållas digitalt via applikationen Teams, söndagen den 23 

januari 2022, kl 19.00. 

Uppdrogs åt CRA att kontrollera med SBF:s verksamhetschef huruvida ÖMBF kan 

använda SBF:s Teams till detta möta. 

 

14. Mötet avslutas 

Ordföranden tackade för visat intresse och riktade ett speciellt tack till Stigtomta BK 

och dess styrelse för att ÖMBF fått avhålla sitt möte i deras lokaler och att de själva 

närvarat vid mötet. 

 

Mötet avslutades kl 19.36. 

 

 

Utlägg i samband med mötet (resor) 

AFR:  totalt 10 mil  185 kr 

CRA: 20 mil    370 kr 

EMS: 13 mil    241 kr 

LMG:   8 mil    148 kr 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:        Justeras: 

 

 

Carl Ragnarsson        Marie Åfors      

Sekreterare          Ordförande  
 

 


