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STYRELSEMÖTE ÖRNSKÖLDSVIKS BRIDGEALLIANS 2022-04-19 
 

Närvarande Eva Eriksson, Kerstin Forsman, Ann Ingberg, Åke Lundberg, Ingrid Sundgren, Monica 
Westin 
 

Fördelning Närvarande + Lars Ahlenius, Per Strandberg, Bengt Westin 
 

Mötets öppnande ÖBAs ordförande Åke Lundberg förklarade styrelsemötet öppnat. 
 

Örnträffen Styrelsen diskuterade prissumma för Örnträffen. Med 16 par anmälda ska 4 pris delas ut 
och beslutet blev totalt 4 000,- fördelade på 1000,-, 500,- 300,- resp 200,- för de 4 första 
paren per person. Dessutom delas ett rallypris ut som Ångermanlands Bridgeförbund står 
för. 
 
Övriga arrangemang är smörgåsar för de som kommer långväga ifrån, vilket Margit 
ordnar med, och någon som sköter brickbyte som inte är klart ännu. 
 

Brickläggning Anders Ljung har sagt sig vara villig att sköta brickläggning som efterträdare efter Erling. 
  
Tävlingsledar-
utbildning 

Intresse finns bland dem som gick tävlingsledarutbildningen tidigare men inte blev 
godkända att göra om kursen. Ingrid tar upp detta vid Ångermanlands Bridgeförbunds 
styrelsemöte 2022-04-20 för att höra om det går att anordna till hösten. 
 

Sommarbridge Styrelsen beslutade att ÖBA anordnar sommarbridge på tisdagar även denna sommar. 
 

Rapportering till 
förbundet 

En ÖBA-medlem har frågat Åke varför inte samtliga tävlingar rapporteras in både som 
scratch och handicap. Åke kollar med förbundet vad det skulle innebära och förutsatt att 
det inte innebär ökade kostnader för klubben rapporteras båda versionerna fr o m 
höstterminens början. 
 

Nybörjarkurs Deltagarna vid årets nybörjarkurs har erbjudits ytterligare en söndag (4 maj) för spel 
under lugna former med möjlighet att diskutera budgivning etc. Även personer från 
tidigare kurser har bjudits in. Målet är att ytterligare en nybörjarkurs hålls till hösten. 
 

Invigningsfest Styrelsen beslutade att arrangera invigningsfest lördag den 29 oktober med tema Djur. 
 

Övriga frågor Avtackning av Erling diskuterades och kommer att hållas en lämplig tisdag. 
 

Nästa möte Nästa möte 2022-05-24 17.00. 
 

Mötet avslutas 
 

Ordförande Åke Lundberg förklarade mötet avslutat. 
 

 Vid protokollet 

 
Ingrid Sundgren 
 

 


