
 
ÖSTRA MELLANSVENSKA BF                  2022-09-11 

 

Protokoll vid ordinarie styrelsemöte  

Datum och tid:  Söndagen den 11 september, kl 20.00. 

Plats:     Digitalt på Google Meet. 

Närvarande:          Anmält förhinder:  

MÅF, Marie Åfors, ordf.       Ingen 

AFR, Arne Friberg       

LMG, Lars-Magnus Gustafsson 

AKÅ, Annelie Kåberg           

BPE, Björn Pedersen 

CRA, Carl Ragnarsson  

EMS, Else-Maj Sigfridsson        

LTH, Lars Thylén 

 

1. Mötet öppnas  

Mötet öppnades av ordförande MÅF kl. 20.00. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes sedan en punkt från ett tidigare mötes dagordning hade av 

misstag smugit sig in på dagens agenda. 

 

3. Föregående protokoll  

Mötesprotokollet från sammanträdet den 3 juni godkändes och lades till handlingarna.  

 

4. Ekonomisk rapport 

i. Allmän ekonomirapport 

Inget att rapportera, verksamhetsåret har precis börjat. 

ii. Swishbetalningar 

Diskuterades möjlighet att öppna upp för swishbetalningar, t.ex. vid 

betalning av startavgifter till DM-finaler. 

Beslut: ÖMBF öppnar upp för möjlighet till swishbetalningar. AKÅ 

ordnar med QR-kod, CRA publicerar denna på hemsidan. I 

inbjudningar till tävlingar ska tydligt framgå till vem (klubb eller ÖMBF) 

start-/bordsavgift ska betalas. 



iii. Utbetalning av SBF:s resebidrag till SM-finalerna i festivalen 2022 

AKÅ rapporterade att detta är gjort. 

 

5. Inför årsmötet 

i. Inbjudan och kallelse till årsmötet. 

Ska enligt stadgarna vara utskickad senast 21 dagar före mötet, vilket 

innebär den 17 september för årets årsmöte. 

ii. Motioner till årsmötet 

Ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast två månader före 

årsmötet för att kunna behandlas. Inga motioner har inkommit. 

iii. Verksamhetsberättelse 2021/2022 och verksamhetsplan 2022/2023 

Uppdrogs åt MÅF och CRA att sätta verksamhetsplanen i skrift. 

Verksamhetsberättelsen är i princip färdigskriven. 

iv. Bokslut 2021/2022 och budgetförslag 2022/2023 

Bokslutet är lämnat till revisorerna. Styrelsen samtyckte till det av VU 

lagda budgetförslaget, vilket ska förläggas årsmötet att besluta om 

v. MiniBridge-tävling på årsmötesdagen 

Kommer att arrangeras som individuell tävling, antal brickor beroende 

på deltagare. Vi försöker få Björn Holm (SBF) att komma och hålla 

presentationen; om han inte kan tar MÅF sig an uppgiften. 

vi. Mobilisering 

Kraftsamling kring MiniBridge (och MiniBridge Cup), men också inför 

Vi i fyran, DM Lag klubbkval m.fl. behövs i distriktets klubbar 

vii. Vår kontakt Björn Holm 

Vi hoppas på att Björn har möjlighet att delta vid ÖMBF:s årsmöte. 

MÅF har varit i kontakt med SBF verksamhetschef Suzanne Lemborn i 

ärendet. 

viii. Konstituerande möte efter årsmötet 

Beslöts att hållas på årsmötesdagen. 

 

  



6. Tävlingar i närtid 

i. DM Lag 

Anmälningarna till DM Lag har börjat ticka in. Anmälningstiden för att 

arrangera kvalheat gick ut den 9 september. Fyra heat har anmälts: 

Linköping, Norrköping, Nyköping och Överum. 

 

Någon form av ”bonusserie” (”B-final”) kommer att arrangeras för de 

lag som slagits ut i klubbkvalet och i semifinalen. Denna kan mycket 

väl spelas med såväl handikapp som scratch. En viktigt poäng är att det 

inte får bli för många brickor per centraldag samt att tävlingen 

omgärdas med t.ex. lättlunch. LMG uppdrogs att komma med förslag 

till hur en sådan bonusserie skulle kunna läggas upp. 

ii. Vi i fyran (allsvenskan div 4) 

Diskussion och beslut om upplägg för nästa verksamhetsår, alltså 

2023/2024 måste tas under hösten 2022, så att vi kan publicera 

tävlingsbestämmelser m.m. i god tid under våren 2023 (också för 

planeringen av tävlingskalendern för 2023/2024). 

 

LMG uppdrogs att komma med förslag till nytt upplägg, då han haft en 

del tankar kring detta. 

 

7. TL-utbildningar 2022/2023 

12+19 nov: TL Steg 1  

20 nov:  Ruter, grundutbildning  

26 nov:  TL-seminarium/repetitionsutbildning för ÖMBF:s alla TL, oavsett steg. 

 

Plats för respektive utbildning bestäms när vi ser varifrån deltagarna kommer. 

 

8. Massutskick via mejl 

Ett sådant har gjorts för en dryg vecka sedan, ett nytt kommer att göras under den 

närmsta framtiden. Utskicken ska innehålla information om sådant som står för 

dörren, men det är viktigt att utskicken inte innehåller alltför många olika punkter. 

Det är annars lätt att mottagaren ”blandar ihop begreppen”. 

 

9. SBF:s distriktsträff (5-6 november) 

Tidigare år har årsmötet uppdragit åt (den nya) styrelsen att utse delegater till SBF:s 

distriktsträff. Sannolikt kommer årsmötet 2022 att besluta likaledes. 

 

  



10. Kontaktpersoner inom ÖMBF: styrelse gentemot SBF 

i. I rekryteringsfrågor: Lars Thylén 

ii. I juniorfrågor: Marie Åfors 

iii. Ambassadör för MiniBridge Cup: för tillfället ingen, men alla inom 

styrelsen uppdras att propagera för såväl minibridge som MiniBridge 

Cup i sina kontaktklubbar. 

 

11.  Klubbfrågor 

BPE rapporterade att Överums jubileum blev lyckat och att de tackade för att ÖMBF 

uppmärksammat dem och fanns representerade på mötet. 

 

LMG informerade om att Finspångs BK har en nybörjarkurs på gång med 14 

deltagare. Vidare ska Kolmårdens BK ha en uppstartsdag inom kort och som 

förhoppningsvis kommer att mynna ut i en nybörjarkurs. Ett samrådsmöte mellan 

Nyköpings BS, Stigtomta BK, BK Sang Oxelösund och Kolmårdens BK har ägt rum för 

att samarbeta kring DM-tävlingar och Vi i fyran, eftersom det oftast är svårt för de 

enskilda klubbarna att få till startfält. 

 

EMS rapporterade att Gnesta kommer att starta nybörjarkurs; att Trosa BS kommer 

att genomföra en bridgeresa till Åland i oktober och temabridge för dem som gick 

kurs förra året och med inriktning på bl.a. utspel, sang- och trumfspel samt lagtävling. 

 

MÅF rapporterade att Norrköpingsbridgen startar nybörjarkurs, i skrivande stund är 

10 anmälda. Norrköpingsbridgen kommer också att uppsöka bostadsrättsföreningar 

för att försöka rekrytera nya spelare. Därutöver deltar klubben i Kulturnatten i 

Norrköping. 

 

LTH meddelade att Vadstena BK kommer att göra omstart av den nybörjarkurs som 

abrupt fick avbrytas när pandemin slog till våren 2020. Vidare rapporterade LTH att 

årets sommarbridge i Vadsten har lockat 270 färre starter än sommaren före 

pandemin, alltså 2019. 

 

AFR rapporterade att Motala Bridgeallians arrangerar fortsättningskurs under 

hösten. Därutöver slog AFR ett slag för den s.k. Nyårsvandringen (på nyårsafton) i 

Motala, där klubben deltar och visar upp bridge genom demonstrationsspel, delar ut 

material och propagerar för spelet. 

 

 

  



CRA informerade att Filbyter Bridge fortsatt sliter med att få igång de allmänna 

partävlingarna kvällstid, medan dagbridgen nästintill återhämtat sig. Lagspel 

måndagskvällar är hyfsat populärt. Klubben arrangerar under hösten (start slutet av 

september) tre kurser; Grundkurs A, Grundkurs B samt påbyggnadskursen Bättre 

Bud.  

 

12. Övriga frågor 

AKÅ äskade milersättning för resan Motala-Linköping t.o.r. i samband med 

sommarens VU-möte. Beslöts att bevilja denna enligt gängse taxa för totalt 10 mil. 

 

13. Nästa möte 

Konstituerande möte med den nya styrelsen. Hålls den 8 oktober efter årsmötets 

slut. Nästa ordinarie styrelsemöte bestäms vid det konstituerande mötet. 

 

14. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade dagens möte kl. 21.16 och tackade deltagarna för visat 

intresse.  

 

 

 

  Vid protokollet:        Justeras: 

 
 
  Carl Ragnarsson        Marie Åfors 
  Sekreterare          Ordförande 


