
 
ÖSTRA MELLANSVENSKA BF 

 

Protokoll vid ordinarie styrelsemöte  

Datum och tid:  Fredagen den 3 juni 2022, kl. 18.00. 

Plats:     Rådhuskällaren i Vadstena. 

Närvarande:          Anmält förhinder:  

MÅF, Marie Åfors, ordf.       AKÅ, Annelie Kåberg 

LMG, Lars-Magnus Gustafsson    BPE, Björn Pedersen 

AFR, Arne Friberg        CRA, Carl Ragnarsson 

LTH, Lars Thylén 

EMS, Else-Maj Sigfridsson 

RÖH, Rolf Öhman (valberedning) 

 

1. Mötet öppnas  

Mötet öppnades av ordförande MÅF kl. 18.00.  

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med två tillägg: utbildningsprogrammet och årsmötet 

3. Föregående protokoll  

Mötesprotokollet från telefonsammanträdet den 30 maj 2021 godkändes och lades till 

handlingarna.  

4. Ekonomisk rapport 

Ingen detaljerad ekonomisk rapport fanns till mötet, men förbundets ekonomi är 

fortsatt mycket god. 

5. Tävlings- och utbildningsprogram 

I. Principer för framförhållning avseende tävlings- och utbildningsprogram 

LMG tycker att förbundet skall lägga spel- och utbildningsschema ett år i förväg. 

Detta för att underlätta läggande av spelprogram i klubbarna. Förslag: Framöver 

skall vi i möjligaste mån undvika ändringar av programmen efter februari månads 

utgång.  

II. DM-tävlingar 

 DM Par Dam. Vi fortsätter med simultantävling. 

 För övriga pardiscipliner krävs att man har minst 45 % i kvalet för att få 

delta i DM-finalen. 



 SBF inrättar ny SM-disciplin för spelare med minst 30 i handikapp. Förslag 

till spelform inom ÖMBF: simultan DM-final. Uppdrar åt tävlingskommittén 

att utforma detaljer. 

 Allmänt kommer det att bli tydligare krav på hur kvalheat genomförs. Det 

skall finnas en inbjudan till kvalheatet och som publiceras på ÖMBF:s 

hemsida. Vi bör föra en diskussion om var kvalheaten genomförs, så att det 

blir en geografisk spridning.  

 Vi ska ta fram ett förslag på diplom till ettan, tvåan och trean i respektive 

DM-final. Diplomet skickas till spelarens klubb (om paret/laget består av 

spelare från olika klubbar, skickas ett diplom till vardera klubben). 

III. ”Vi i fyran” 

 Samma upplägg som för verksamhetsåret 2021/2022. 

 Försök skapa ”lokala” tävlingar, exempelvis bland de ”södra” föreningarna.  

IV. Utbildningsprogrammet (tillägg till dagordningen) 

 Utbildningsprogram ligger på vår hemsida, bland annat repetitions-

utbildning för tävlingsledare.  

 Förslag på datum för bridgelärarseminarium finns på vår hemsida. 

6. Breddevenemang 

Det finns tankar och diskussioner om att på sikt inom ÖMBF arrangera 

breddevenemang, utöver den av SBF nyinrättade SM-disciplinen ”HCP 30+”. Dock 

orkas detta ej med för närvarande. 

7. Kommunikation med klubbarna. 

Förslag att göra utskick via e-post till samtliga medlemmar (som har e-postadress 

registrerad i SBF:s medlemsregister). 

8. Synpunkter från IFK Norrköping 

IFK Norrköping anser att de påverkas negativt av Norrköpingsbridgens spelprogram. 

Detta är en angelägenhet mellan klubbarna och inte en fråga som förbundet skall 

besluta om.  

9. Klubbesök; erfarenheter och fortsättning 

Under hösten skall denna aktivitet fortsätta. Besöken har varit uppskattade. De 

vanligaste diskussionerna har handlat om Ruter, utbildning/rekrytering samt 

pensionärsbridge i icke förbundsanslutna klubbar. 

10. Uppföljning av mötet med SBF:s styrelse 

 I samband med mötet lyftes två frågor. ÖMBF bör utse två kontaktpersoner; en för 

ungdomsfrågor och en för rekryteringsfrågor. 



11. Representation vid klubbjubileum.  

 Under året firar åtminstone tre klubbar jubileum (Överum 75, Norrköpingsbridgen 80 

och IFK Norrköping 80). I samband med jubileum kan förtjänsttecken utdelas. ÖMBF 

bör införskaffa ytterligare standar.  

12. Bridgens dag 

Bridgens dag infaller söndagen den 21 augusti. Trosa kommer att prova ett upplägg i år 

och avrapporterar på nästa möte. 

13. Övriga frågor 

Årsmöte den 8 oktober kl. 13.00. Diskuterade olika aktiviteter i samband med mötet. 

Förslag är att vi har en introduktion och tävling i Minibridge. Marie Åfors kontaktar 

Björn Holm och ber om en presentation.  

14. Resekostnader  

För reseersättning anmäldes följande bilresor: EMS 470 km, RÖH 100 km.  

Mat och dryck under kvällen kostade sammanlagt 2300 kr, vilket LTH lade ut för. 

15. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir på Google Meet söndagen 11 september kl. 19.00. 

16. Mötet avslutas 

MÅF tackade för god mat och trevligt arrangemang i Vadstena.  

 

  Vid protokollet:        Justeras: 

 
 
  Lars Thylén          Marie Åfors 
  Mötessekreterare        Ordförande 


