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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

för verksamhetsåret 2020-2021 

 

Styrelsen för Norrbottens Bridgeförbund lämnar följande redogörelse för verksamheten 
under verksamhetsåret 2020-2021. 
 
Resultat av våra DM-tävlingar och det ekonomiska utfallet redovisas separat för 
kalenderåret. 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande:   Pierre Thunström 
Vice ordförande:  Urban Nilsson  
Kassör:   Gertrud Backman 
Sekreterare:   Inger Lundberg 
Tävlingsledare:  Anders Landmark  
Ledamot:   Stefan Engström 
Ledamot:  Dick Holmström (avgick 2020-11-10) 
Kontaktman med FSB: Pierre Thunström/Gertrud Backman/Anders Landmark 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har haft styrelsemöten vid 8 tillfällen. 
 
Antal Medlemmar 
Antalet medlemmar i distriktet uppgick den 31 december 2020 till 265. Medlemmarna 

fördelas enligt kallelse till Årsmötet där Luleå och Boden-Sävast är störst med 77 med-

lemmar vardera. 

 
Ekonomi  
Norrbottens Bridgeförbunds (NBF) ekonomi är stark vilket framgår av kassörens balans- och 
resultaträkning. Styrelsen har varit restriktiv med bidrag till klubbar som gått back på grund 
av fasta kostnader. Orsaken är att NBF länge fått kämpa för att bygga upp sin likviditet och att 
denna snabbt kan raderas ut om pandemin blir långvarig. 
 
Verksamhet ute i distriktet 
På grund av rådande omständigheter fick vi ställa in all livebridge denna säsong. NBF har 
beviljat sanktion för silvertävlingar på Bridge Base Online (BBO). Ingen sanktionsavgift har 
tagits ut för dessa. 
 
 
 



 
 

 
 

Förbundsfrågor 
Planerade tävlingar samt utbildningar har kommit att ställas in på grund av pandemin. DM 
lag har dock kunnat genomföras på BBO. I slutet av innevarande säsong har restriktionerna 
lättat och livebridge kunnat startas upp. Vi får hoppas på en nystart där vi kan välkomna 
gamla samt nya medlemmar till vår gemenskap.  
 
Slutord 
Vi har ett hårt arbete framför oss nu när livebridgen startar upp. Det svåra kan vara att få 
tillbaka medlemmar till bridgebordet, kan tänka mig några har hittat andra aktiviteter att 
sysselsätta sig med. Vi alla får jobba med att ringa runt medlemmar och få tillbaka de till 
bridgeborden.  
NBF har en bra och solid ekonomi vilket är fundamentalt och viktigt för det fortsatta arbetet. 
 
För Norrbottens Bridgeförbund 
Pierre Thunström 
 
 
Boden 2021-09-23 
 
 
 
 


