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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

för verksamhetsåret 2019-2020 

 

Styrelsen för Norrbottens Bridgeförbund lämnar följande redogörelse för verksamheten 
under verksamhetsåret 2019-2020. 
 
Resultat av våra DM-tävlingar och det ekonomiska utfallet redovisas separat för 
kalenderåret. 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande:   Urban Finnsson  
Vice ordförande:  Pierre Thunström  
Kassör:  Gertrud Backman 
Sekreterare:   Inger Lundberg 
Tävlingsledare:  Anders Landmark  
Ledamot:   Stefan Engström 
Ledamot:   Mikael Johansson  
Suppleanter:  Urban Nilsson  
Suppleanter:  Dick Holmström 
Kontaktman med FSB: Urban Finnsson/Gertrud Backman/Anders Landmark 
Under denna period har Mikael valt att avgå från styrelsen samt att Dick valt att 
representera en klubb i Västerbotten och därmed lämnat sin plats som suppleant. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har träffats för styrelsemöten vid 6 tillfällen 
 
Antal medlemmar 
Ej aktuellt. Styrelsen har fått förlängd styrelseperiod på grund av den situation som uppstått 
i samband med covid-19. Antal medlemmar med rösträtt presenteras i samband med att 
kommande årsmöte verkställs. 
 
Ekonomi 
Norrbottens Bridgeförbunds (NBF) ekonomi är stark vilket framgår av kassörens balans- och 
resultaträkning. Eventuella konsekvenser kopplade till covid-19 presenteras vid kommande 
årsmöte. 
 
Verksamhet ute i distrikten 
Under 2020 slog pandemin till och lamslog hela världen, i början på mars kom de första 
restriktionerna från Folkhälsomyndigheten som SBF rekommenderade att varje distrikt 
skulle följa. Vi i NBF följde utvecklingen av smittspridningen samt de restriktioner och 
uppmaningar som kom från både SBF samt FHM. Under början av juli beslutade vi ställa in all 
livebridge som NBF ansvarade för. 



 
 

 
 

Länskampen 
Förra året startade vi upp en Länskamp mot Västerbotten som spelades i Luleå. 
Detta år var det dags för Västerbotten att bjuda in oss till Umeå för spel under 2 dagar. 
Befrämjande av utbyte mellan distrikten socialt och bridgemässigt kan komma att gynna 
bägge distrikten. Nu har utbytet skett under 2 säsonger. Upplägg samt laguttagningar kan 
diskuteras inom distrikten och på något sätt bör vi även möjliggöra så att mindre rutinerade 
kan få möjlighet deltaga vid dessa evenemang. Förslag som kan framföras till Västerbottens 
förbund tas tacksamt mot och bör behandlas under årsmötet. 
 
DM och inbjudningstävlingar 
Se tävlingsledares berättelse 
 
Förbundsfrågor 
Se nästkommande verksamhetsberättelse. Planerade tävlingar samt utbildningar har kommit 
att ställas in på grund av den situation som uppstått. Vi får hoppas på en nystart där vi kan 
välkomna gamla samt nya medlemmar till vår gemenskap.  
 
Slutord 
NBF har en bra och solid ekonomi vilket är fundamentalt och viktigt för det fortsatta arbetet 
när klubbar och distrikt öppnar upp igen. Det kan det komma att krävas åtgärder både från 
förbund och klubbar för att få tillbaka sina medlemmar till bridgelokalen. 
Utbildningsinsatser kan komma att krävas. Hur och på vilket sätt det genomförs måste 
förbund och klubbar göra gemensam sak av och försöka få till ett samarbete runt. 
Pandemin gjorde att distriktets klubbar fick slå igen dörrarna till bridgespel omkring 
mars/april och därmed tappade intäkter till hyror etc. Medlemsintäkter sjönk för 
nästkommande period och klubbarna fick arbeta aktivt för att få till stöd från kommuner, 
företag och liknande. 
Sjunkande medlemstal påverkar även förbundet negativt eftersom det är den enda 
inkomstkällan som föreligger. 
Vi får hoppas att våra styrande i Sverige och övriga världen hittar ett sätt att tygla den 
smittspridning som nu sker inte bara i Sverige utan i hela världen. När detta är över ska vi 
åter öppna upp dörrarna för bridgespel. Tyvärr ser ljuset ut att vara långt borta för tillfället. 
 
För Norrbottens Bridgeförbund 
 
Urban Finnsson 
Ordförande NBF 
 

                                                                                                Urban Finnsson 


