Information från telefonmöte i Svenska Bridgeförbundets angående åtgärder
i Covid19-pandemitider
I ett extra telefonmöte med SBFs styrelse tisdagen den 14 april diskuterades frågor relaterade till
verksamheten under Covid19-pandemin och vissa per-capsulambeslut togs, vilka stadfästs vid ordinarie
styrelsemöte 9 maj.
Nedan följer ett antal punkter från detta telefonmöte:

SM-tävlingar
• SM-lag har som tidigare meddelats ställts in. Inbjudan till Riksmästerskap för lag (onlinespel) har
sänts ut till de 60 lag som kvalificerat sig till SM-semifinal.
• Stor osäkerhet gäller fortfarande vad gäller genomförandet av SM-parkval, och huruvida den
utökade tidsgränsen 31 maj räcker.
Beslut fattades att utvidga tidsgränsen till söndagen den 14 juni (SM-par Open kval) resp 7 juni
(övriga SM-parkval och kval Nybörjarträffen) för att ge distrikten maximal tid för att, om möjligt,
genomföra dessa tävlingar.
• Denna tidsgräns är också satt med hänsyn till att SBF senast den 1 juni fattar beslut om
Bridgefestivalens genomförande.

Bridgefestivalen
• Styrelsen står fast vid att fatta definitivt beslut om Festivalens genomförande senast 1 juni.
• Beslut fattades, på inrådan av TK, att om Bridgefestivalen inte genomförs, så genomförs inte heller
de SM-discipliner som avhålls under Festivalveckan.

Internationella uppdrag
• EM-lag: besked från EBL väntas, inom 10 dagar, om när EM-lag avses avhållas. Tidigare besked
är att mästerskapet inte avhålls som planerat i juni 2020. Tre möjliga tidsperioder (”fönster”) har
angivits: november, januari-februari och juni, i de två senare fallen 2021. Spelplats fortfarande
Madeira.
• Beslut fattades att om de ekonomiska förutsättningarna inte förvärras avsevärt så är det SBF:s
avsikt att delta i EM (som ju också är kval till kommande VM).
• Beslut fattades om att avvakta WBF:s besked om World Bridge Games (tidigare: OS) i slutet av
augusti och Junior-VM i början av samma månad, men att kraftigt begränsa vårt ekonomiska engagemang till framför allt WBG. Under torsdagen (16 april) inkom besked att båda mästerskapen skjuts
till 2021.

Bidrag
• Riksidrottsförbundet (RF) har tillskrivits med begäran att få del av det stödpaket om 500 Mkr som
avsatts för Idrotten inom ”1 miljard till kultur och idrott”. RF har svarat negativt med hänvisande till
Regeringens förordnande 1999:1177 om tilldelning av statliga medel, som endast tillåts till
organisationer som är medlemmar i RF.
• Regeringen: Ett brev sänds snarast angående SBF:s situation till Kultur - och Idrottsminister
Amanda Lindh. Förfrågan till distrikt och klubbar utsänt för så långt som möjligt att kartlägga totala
fasta (oundvikliga) kostnader under pandemin, som ett av underlagen till brevet.

Tidningen bridge
• Beslut om Tidningen bridge Nr 4 (september) kommer fattas i ordinarie styrelsemöte 9 maj detta
nummer kommer antingen att ges ut digitalt eller utgå helt (då med förändrad fortsatt
utgivningskalender). Vi arbetar med redaktionen för att finna bäst möjliga lösning, väl medvetna om
att tidningen är ett viktigt kommunikationsinstrument för SBF.

Medlemsavgifter 2020-21
• Två inbetalningskort kommer att medfölja juninumret av Svensk Bridge. Ett med den beslutade (på
riks-, distrikts- och klubbnivå) avgiften, ett med ett högre belopp. De som väljer det högre beloppet
ger då ett bidrag till SBF. Vi kan dessvärre inte ombesörja fler ändringar från klubbar och distrikt
efter den tid som tidigare angivits för ändringar, utan klubbar som vill söka ytterligare medel från sina
medlemmar uppmanas att själva gå ut till dessa.

Personal
• Diskussioner har förts med samtliga inom vår personalstyrka under veckan och har utmynnat i en
överenskommelse om ”Korttidsarbete” (tidigare ”deltidspermitteringar”). Nytt arbetsschema verkställs
fr o m måndag 20 april, men överenskommelsen är avhängig godkännande av Tillväxtverket.
• Vår förhoppning är givetvis att vi så snart som möjligt kan återgå till normal aktivitet, men alla är
medvetna om att det dessvärre finns risker att utvecklingen på kort sikt inte blir så positiv som vi
hoppas.
• Separat info om konsekvenser av dessa neddragningar i verksamhetsnivå kommer att ges till
medlemmarna, bl a på hemsidan, och vi ber om förståelse för dessa konsekvenser, till exempel att
alla e-mails och telefonsamtal inte kan besvaras lika snabbt som vanligt.

Utvecklingsarbete
• Beslutades att BIT-projektet fortskrider för att ha ”kansli-systemen” (administration) på plats till
nästa verksamhetsårs start. Dels är det en mindre del av arbetet som återstår, dels skulle vi i princip
förlora ett helt år om vi bromsade arbetet just nu.
• Rekryteringsprojekten: dels det generella (efterföljaren till ”30 000”-projektet) dels det som riktas
främst mot juniorer är i slutfasen av projektplaneringen. Väl medvetna om att vi inte kan sikta på vare
sig fysiska möten eller igångsättande av projektverksamhet på kort sikt kommer vi ändå i dialog med
distrikten diskutera för att gemensamt komma fram till bäst väg framåt.

Intäkter framåt
Naturligtvis kan vi inte bara tänka kostnader, utan måste även se hur vi bäst möjligt tillser
intäktssidan. Här finns många områden och än fler idéer, några av vilka vi fångat upp i inlägg på
hemsidan medan andra framförts inom styrelsen och bland anställda, samt genom förslag gjorda via
e-mail och telefon.

Klubbars verksamhet
Det absolut viktigaste är att våra klubbar kan komma igång med sin verksamhet när samhället
öppnar upp sig. Det stora arbetet här ligger förstås på klubbarna, men vi tar gärna inspel på hur vi på
förbundsnivå kan hjälpa till. Som exempel ser vi för oss en stortävling under Bridgefestivalen 2021
med klubbkval under säsongen och simultantävlingar med guldstänk under några tillfällen där
klubbar kan locka spelare på alla nivåer och även då öka sina intäkter.

Online-bridge
Plattformar som Funbridge (robotar) och BBO är inga riktiga ersättare till bridge på klubben, men är
för närvarande bland de få alternativ som finns. Vi har haft svårt att få behörighet till ledare för
partävlingar på BBO, men även lagtävlingar – som kan läggas upp av nästan alla spelare – ordnas
nu lokalt och regionalt. Det är tillåtet med spel om mästarpoäng i par-och lagtävlingar, och det kan
vara ett sätt för klubbar att få en viss intäkt. Därför uppmuntrar vi spelare att delta i sådana tävlingar
och ligor så länge som klubbarna är stängda. Kontakt har tagits med BBO för att utröna om större
tävlingar med dedikerad kapacitet kan ordnas.
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