
                    
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   Annelie Kåberg, annelie.kaberg@telia.com, 070-522 07 55 (m) 
 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte  
 
Datum och tid: Lördagen den 9 oktober 2021, kl 13.00 
Plats:     Filbyter Bridge, Linköping 
 
Från styrelsen, närvarande 
Per Malmström, ordf  
Ingegärd Andersson 
Lars-Magnus Gustafsson 
Annelie Kåberg 
Björn Pedersen 
Carl Ragnarsson 
Else-Maj Sigfridsson 
 
Från styrelsen, frånvarande 
Lars Thylén 

Representerade klubbar (6 av 29) 
Filbyter Bridge 
Kolmårdens BK 
Motala Bridgeallians 
Norrköpingsbridgen 
Stigtomta BK 
Trosa BS 
 

 
          

1 §. Mötet öppnas 
Distriktsordförande Per Malmström öppnade mötet kl 13.00 och hälsade deltagarna välkomna.  
 
2 §. Godkännande av fullmakter samt upprättande av röstlängd 
Avklarades. Sex stycken av ÖMBF:s medlemsklubbar närvarade – se listning ovan. 
 
3 §. Val av mötesordförande 
Årsmötet valde Per Malmström. 
 
4 §. Val av mötessekreterare  
Årsmötet valde Carl Ragnarsson.  
 
5 §. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse skickades ut den 18 september 2021, dels via mejl till samtliga medlemsklubbars 
ordförande och sekreterare, dels genom publicering på distriktsförbundets hemsida. Handlingarna 
till årsmötet publicerades på hemsidan den 26 september, vilket även informerats om i kallelsen. 
 
Årsmötet befanns behörigt utlyst.  



6 §. Val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet  
Årsmötet valde Roger Hilmersson (Linköping) och Göran Klaesson (Motala).  
 
7 §. Styrelsens och revisorernas berättelser  
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning har publicerats i stadgeenlig tid. 
 
Den till handlingarna bilagda revisionsberättelsen lästes upp.  
 
Årsmötet godkände bådadera. 
 
8 §. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet  
Årsmötet gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021. 
 
9 §. Godkännande av budget för 2021/2022  
Den till årsmötet framlagda budgeten godkändes. 
 
10 §. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen  
Nuvarande: Sex ordinarie ledamöter jämte två ersättare.  
Årsmötet beslöt att samma antal ska gälla för verksamhetsåret 2021/2022. 
 
11 §. Val av ordförande för Östra Mellansvenska BF verksamhetsåret 2021/2022 
Valberedningen föreslog nyval av Marie Åfors (Norrköping).  
Årsmötet biföll i enlighet med valberedningens förslag. 
 
12 §. Val av styrelsemedlemmar för verksamhetsåren 2021/2022 och 2022/2023 
Valda t o m 2021/2022: Annelie Kåberg, Carl Ragnarsson och Lars Thylén. 
I tur att avgå:     Ingegärd Andersson, Lars-Magnus Gustafsson och Marie Åfors. 
 
Valberedningens förslag: Omval på två år av Lars-Magnus Gustafsson. 
         Nyval på två år av Ulla Sjögren (Trosa) och Arne Friberg (Motala). 
                  
Årsmötet biföll i enlighet med valberedningens förslag. 
 
13 §. Val av ersättare i styrelsen för verksamhetsåret 2021/2022  
Nuvarande:     Björn Pedersen och Else-Maj Sigfridsson. 
Valberedningens förslag: Omval av båda. 
          
Årsmötet biföll i enlighet med valberedningens förslag. 



14 §. Val av två revisorer och en ersättare för verksamhetsåret 2021/2022 
Nuvarande:     Kent Hidsjö och Tony Lindblom ordinarie, Yngve Kennemyr ersättare 
Valberedningens förslag: Omval av Kent Hidsjö och Tony Lindblom.  

Nyval av Lars Lövgren (Linköping) 
 
Årsmötet biföll i enlighet med valberedningens förslag. 
 
15 §. Val av valberedning för 2021/2022 
Nuvarande:     Ove Olofsson (sammankallande), Susanne Hammar och Rolf Öhman. 
 
Årsmötet beslöt omval av samtliga tre.  
Valberedningen utser inom sig den sammankallande. 
 
16 §. Val av ombud till SBF:s Riksstämma  
Årsmötet beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, utse Marie Åfors som ett av två ombud till 
Riksstämman, samt att överlåta åt den tillträdande styrelsen att själva utse det andra ombudet. 
 
17 §. Fastställande av årsavgift till Östra Mellansvenska BF för 2022/2023 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift (d.v.s. 50 kr per medlem). 
 
Årsmötet biföll enhälligt styrelsens förslag. 
 
18 §. Motioner inkomna till styrelsen 
Inga. 
 
19 §. Behandling av motioner och förslag som ska föreläggas SBF:s Riksstämma 2021 
De till Riksstämman förelagda motionerna gicks igenom och där även förbundsstyrelsens 
respektive yrkanden belystes. 

Förbundsordförande Martin Löfgren, som närvarade vid årsmötet, informerade att SBF-styrelse 
kommer begära Riksstämmans tillstånd att, tillsammans med Sveriges Schackförbund, bilda ett 
Tankesportförbund. Däremot kommer SBF fortsatt att vara autonomt, t.ex. beträffande ekonomi. 

Förbundsordföranden informerade även om finansieringen av landslag, där SBF före Riksstämman 
2019, utöver juniorlandslagen, finansierade öppen klass, damklass och veteranklass. Emellertid 
beslöt Riksstämman 2019 att även mixedklassen skulle åtnjuta finansiering, på samma modell som 
de tre övriga klasserna. Totalt kostar landslagen (juniorlandslagen oräknade) ca 1½ Mkr per 
verksamhetsår. SBF-styrelsen lägger som förslag till Riksstämman 2021 om att minska 
landslagskostnaderna. 

 
20. Övriga frågor 
Inga. 
 



21. Årsmötet avslutas 
Ordföranden avslutade därefter årsmötet kl 13.58 och tackade delegaterna för visat intresse.  
 
 
 
 
Vid protokollet:        Justeras: 
 
 
Carl Ragnarsson        Per Malmström       
Mötesekreterare         Mötesordförande 

 
 

Roger Hilmersson     Göran Klaesson 
                   


