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Välkommen till Svenska Bridgeförbundets Riksstämma 2019 
 
Så har ytterligare två år passerat och det är ånyo dags för riksstämma. Vi har fortsatt surfa 
på framgångar i de flesta internationella tävlingar som spelas och det verkar inte spela 
någon roll vilken disciplin det handlar om – svensk bridge står sig fortsatt mycket stark!  

På hemmaplan kan vi notera att våra satsningar på ungdomssidan med att ta fram en 
verktygslåda för att ge förutsättningar för den som vill agera mer eller mindre färdigställts. 
Materialet har mottagits så väl att det inte bara längre används vid juniorkurser, utan det är 
ett faktum att det används i allt högre utsträckning av alla åldersgrupper. Ca 25% av 
minikurserna som är efterföljande fortsättningsmaterialet kvarstår att skriva innan vi kan 
säga att allt är helt klart. Extra glädjande är att materialet fick ett sådant mottagande att 
WBF bestämde sig för att köpa loss rättigheterna och att materialet i sin helhet är översatt 
till Engelska och delas ut fritt till de länder som kanske inte har förutsättningarna att ta fram 
eget material eller vill prioritera andra arbeten. Detta var också en av de bidragande 
orsakerna till att förbundet det gångna verksamhetsåret kunde notera ett positivt 
ekonomiskt resultat innan avsättningar gjordes till fonder. 

Vi följer upplägget från förra riksstämman där vi tog bort tematräffarna som tidigare låg på 
fredagskvällen, med facit i hand kanske det inte var så smart när det visade sig att vi fick in 
hela 20 motioner till årets riksstämma. Detta är rekord i antal i modern tid, då det brukar 
vara 4-5 stycken. Kanske får det konsekvensen att vi inte kommer att klara det utlovade 
tidsschemat denna gång. 
 
En ny styrelse ska väljas och här kan vi notera att valberedningens förslag är nyval på alla 
poster utom en. Vi har motioner som ska bifallas eller avslås, ekonomin ska nagelfaras och 
allt det där andra som hör till.  

De som kommer redan på fredagen har möjlighet att äta middag och spela ett trevligt 
höstsilver innan det hela drar igång lördag morgon. Helgen avslutas med en DTL träff den 13 
oktober, nämnd DTL träff startar i samband med riksstämmans avslutande den 12 oktober.  

Du har blivit utsedd att representera ditt distrikt, återigen varmt välkommen och glöm inte 
att rapportera åter till ditt distrikt när du kommer åter! 

Väl mött och lycka till! 

 

Micke Melander & Roger Wiklund 
Svenska Bridgeförbundet 
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PROGRAM RIKSSTÄMMA 2019 
Riksstämman är Svenska Bridgeförbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls udda 
år, andra, tredje eller fjärde hela helgen i oktober. 2019 års Riksstämma hålls på Scandic Grand 
Hotel i Örebro lördagen 12 oktober. 

Det finns återigen inget officiellt program på fredagen, utan delegater kan komma under lördagen 
och åka hem samma dag om så önskas. De med långa resor kommer dock vanligtvis på fredagen och 
vill man erbjuds middag och ett trevligt höstsilver som avslutning på dagen. 

Fredag 11 oktober 

17.00 - 18.00  Anmälan öppen för de som anländer tidigt 
17.30 - 19.00   Middag 
19.00 - sent   Höstsilver på Örebridgen* 
 
* För mer information och anmälan se; www.svenskbridge.se/riksstämman-2019 

Lördag 12 oktober 

08.30 - 09.00  Anmälan och välkomstkaffe 
09.00 - 13.30   Riksstämma 2019 
13.30 - 14.30   Lunch 
14.30 - 15.00   Konstituerande möte för den nyvalda styrelsen i SBF. 

Program för Distriktstävlingsledarträff 2019 
Efter avslutad riksstämma arrangeras Distriktstävlingsledarträff. Programmet är ännu ej känt men 
ramarna för träffen ser ut som följer: 

Lördag 12 oktober 

15.00 - 19.30   DTL-träff  
19.30 -   Middag 

Söndag 13 oktober 

09.00 - 13.00  DTL-träff  
13.00 -   Lunch och hemfärd 

 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Micke Melander 
Svenska Bridgeförbundet 
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Deltagarförteckning Riksstämman 2019 
Styrelsen 
1. Pontus Silow 
2. Christer Grähs 
3. Per-Olof Eriksson 
4. Ann Ohlsson 
5. Per Leandersson 
6. Helena Axelsson 
7. Carl Ragnarsson 
8. Linus Dahlström 
 

Personalen 
9. Roger Wiklund 
10. Johan Grönkvist 
11. Micke Melander 
 

Övriga 
12. Bo Appelqvist, Sakrevisor 
13. Peter Ventura, Tidningen Bridge 
14. Karl Persson, Valberedningen 
15. Lars Lundqvist, Valberedningen 
16. Dan Nilsson, Valberedningen 
17. Martin Löfgren, Valberedningens förslag 
18. Krister Ahlesved, Valberedningens förslag 
19. Linnea Edlund, Valberedningens förslag 
20. Eva Andersson, Valberedningens förslag 
21. Eva Abragi, Valberedningens förslag 
 

Ombud från distrikten 
Bohuslän-Dal  
22. Thomas Axenbratt 
Dalabridgen 
23. Peter Johansson 
24. Johannes Matsson 
Gotland 
25. Lars-Erik Andersson 
Gävleborg 
26. Zennica Hammar 
27. Marianne Melchior Ericson 
Göteborg 
28. Bo Hillström 
29. Björn Sörling 
30. Carl Ek 
Halland 
31. Henrik Johansson 

Jämtland Härjedalen 
32. Mia Breding 
33. Bo Jonsson 
Jönköping 
34. Jan Johansson 
35. Mikael Alexandersson 
Medelpad 
36. Dan Bylund 
Mälardalen 
37. Peter Ekendahl 
38. Per-Åke Jansson 
39. Birgitta Samuelsson 
Norrbotten 
40. Anders Landmark 
Skåne 
41. Fredrik Jarlvik 
Dan Nilsson 
Stockholm 
42. Christina Truuberg 
Karl Persson 
Sydöstra 
43. Johnny Petersson 
Uppland 
Linnea Edlund 
44. Anki Arvmyren 
Värmland-Dal 
45. Gösta Frödin 
Västerbotten 
46. Ove Mattsson 
47. Johan Vikström 
Västergötland 
48. Thomas Johansson 
Ångermanland 
49. Åke Lundberg 
50. Jerry Mähler 
Örebro 
51. Gunnar Göthberg 
52. Hans Lilja 
Östra Mellansvenska 
53. Annelie Kåberg 
54. Per Malmström 
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1 av 1 -- 2018-10-10 
Sparad av Micke Melander  
Dokumentnamn: Resereglemente_riksstämma_2019 

RESEREGLEMENTE FÖR RIKSSTÄMMAN 2019 
 
Varje deltagare ordnar själv sin resa. SBF ersätter resekostnaden för en delegat per 
distriktsförbund. Generellt ersätter förbundet faktiska resekostnader för en delegat från 
varje distrikt. Om flera delegater är aktuella kommer överskjutande belopp att tas från 
respektive distrikts ruterkonto.  
 
Vid tåg: 
Välj vilket tåg du önskar åka med och skicka dina önskemål till mme@svenskbridge.se så 
bokar vi dina biljetter snarast och skickar dina bekräftelser i retur. Ju tidigare biljetter 
bokas, desto billigare blir de – var rädd om förbundets medel.  
 
Vi behöver veta: från X till Y samt avgångstiderna. Fullständigt namn och 
mobiltelefonnummer samt e-postadress för den som ska resa. Samt eventuella aktuella 
student/pensionärsrabatter om sådana finns. 
 
Vid flyg: 
Välj vilket flyg du önskar åka med. Skicka dina önskemål till mme@svenskbridge.se. Flyg 
används bara i undantagsfall, när inte andra färdsätt är möjliga eller förutsatt att de 
finns att boka till samma eller mindre kostnad som alternativa tågbiljetter. 
 
Vi behöver veta: från X till Y samt avgångstiderna. Fullständigt namn och 
mobiltelefonnummer samt e-postadress för den som ska resa. 
 
Vid bil: 
Reseersättning utgår med 18.50 kronor per mil och bil. Här försöker vi samåka i mesta 
möjliga mån. Om ni har plats över i er bil, hör av er så vi kan se om andra deltagare till 
riksstämman kan medfölja.  

 
För frågor, kontakta undertecknad via mme@svenskbridge.se eller tel: 019-277 24 85.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Micke Melander 
Svenska Bridgeförbundet 
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Röstlängd Riksstämma 2017 - 2018 

Distrikt Betalande I-Med Juniorer Ständiga Total Röster 
Bohuslän-Dals BF 734 84 5 2 825 5 
Dalabridgen 475 100 6 4 585 4 
Gävleborgs BF 639 61 10 3 713 4 
Göteborgs BF 1950 75 14 3 2042 11 
Gotlands BF 156 17  3 176 1 
Hallands BF 1252 234 58 4 1548 8 
Jämtland-Härjedalens BF 318 46 4 5 373 2 
Jönköpings läns BF 719 124 9  852 5 
Medelpads BF 290 69 8 1 368 2 
Mälardalens BF 973 166 5  1144 6 
Norrbottens BF 307 64 21 1 393 2 
Skånes BF 4048 656 19 17 4740 24 
Stockholms BF 3534 605 81 35 4255 22 
Sydöstra Sveriges BF 1617 280 11 5 1913 10 
Upplands BF 1183 133 10 15 1341 7 
Värmland-Dals BF 504 67 15 3 589 3 
Västerbottens BF 330 57 20 3 410 3 
Västergötlands BF 1024 158 12 2 1196 6 
Ångermanlands BF 277 59 3 1 340 2 
Örebro läns BF 805 161 8 11 985 5 
Östra Mellansvenska BF 1778 246 18 11 2053 11 
Prenumeranter* 8    8  
SBF Vilande* 2 40 1  43  
Utländska klubbar* 1   5 6  
Total 22 924 3502 338 134 26898 143 

 

 

* Prenumeranter, vilande klubbar och utländska klubbar tillhör inget distrikt och har heller ingen 
rösträtt. Rösträtt vid stämma har ombud, valda på dfbs årsmöten. Med den inskränkningen att 
samma individ inte kan räknas mer än en gång vid upprättande av röstetalsunderlag, äger dfb en röst 
för varje påbörjat 200-tal medlemmar enligt slutredovisningen från SBF. Inget dfb äger dock utöva 
rösträtt för mer än en femtedel av det vid stämman representerade antalet röster. 
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Röstlängd Riksstämma 2018 - 2019 

Distrikt Betalande I-Med Juniorer Ständiga Total Röster 
Bohuslän-Dals BF 711 83 5 1 800 4 
Dalabridgen 476 77 5 4 562 3 
Gävleborgs BF 598 89 7 3 697 4 
Göteborgs BF 1843 205 13 3 2064 11 
Gotlands BF 142 11 0 3 153 1 
Hallands BF 1249 199 61 5 1514 8 
Jämtland-Härjedalens BF 294 54 3 5 356 2 
Jönköpings läns BF 691 48 6 0 745 4 
Medelpads BF 285 48 7 1 341 2 
Mälardalens BF 920 135 10 0 1065 6 
Norrbottens BF 290 38 15 1 344 2 
Skånes BF 3877 585 9 15 4486 23 
Stockholms BF 3607 474 55 35 4171 21 
Sydöstra Sveriges BF 1570 212 5 4 1791 9 
Upplands BF 1153 151 3 15 1322 7 
Värmland-Dals BF 482 98 4 3 587 3 
Västerbottens BF 298 105 5 3 411 3 
Västergötlands BF 1095 70 7 3 1175 6 
Ångermanlands BF 297 70 2 1 370 2 
Örebro läns BF 813 127 12 11 963 5 
Östra Mellansvenska BF 1653 286 10 9 1958 10 
Prenumeranter* 11 62 0 4 77 0 
SBF Vilande* 3 0 0 1 4 0 
Total 22 358 3227 244 130 25959 136 

 

* Prenumeranter och vilande klubbar tillhör inget distrikt och har heller ingen rösträtt. Rösträtt vid 
stämma har ombud, valda på dfb:s årsmöten. Med den inskränkningen att samma individ inte kan 
räknas mer än en gång vid upprättande av röstetalsunderlag, äger dfb en röst för varje påbörjat 200-
tal medlemmar enligt slutredovisningen från SBF. Inget dfb äger dock utöva rösträtt för mer än en 
femtedel av det vid stämman representerade antalet röster. 
 
MME2019-04-17 
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1 av 1 -- 2018-10-12 
Sparad av Micke Melander  
Dokumentnamn: Föredragningslista_Riksstämman 2019 

Förslag till föredragningslista för 
Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 2019 
__________________________________________________________________ 
 
1. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd. 
2. Föredragningslistans godkännande. 
3. Val av ordförande vid stämman. 
4. Val av sekreterare vid stämman. 
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans  
     protokoll. 
6. Stämmans behöriga utlysande. 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser. 
8. Balansräkning. 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, samt förslag till  
       budget för påföljande två verksamhetsår. 
11. Medlemsavgifter för påföljande två verksamhetsår. 
12. Kommittéernas verksamhet och planering. 
13. I stadgeenlig tid inkomna motioner. 
14. Ärenden som styrelsen önskar behandlade på stämman.   
15. Övriga ärenden. 
16. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och  
       suppleanter under kommande mandatperiod. 
17. Val av ordförande i Svenska Bridgeförbundet. 
18. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter. 
19. Val av styrelsesuppleant (er) med angivande av inbördes ordning. 
20. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
21. Val av valberedning. 
22. Årets klubbledare. 
23. Jannersten stipendiet. 
24. Riksstämmans avslutande. 



Riksstämma 2019 | 12 oktober | Örebro 

Sid 10

Valberedningens förslag 
till ny styrelse för 

Svenska Bridgeförbundet 2019-2021.

      Avgående   Valberedningen föreslår 
 
Ordförande     Pontus Silow   Martin Löfgren 
     Per-Olof Eriksson  Linnea Edlund
     Carl Ragnarsson  Carl Ragnarsson
      Helena Axelsson  Krister Ahlesved
      Christer Grähs  Eva Andersson
      Per Leandersson  Kathrine Bertheau
      Ann Ohlsson   Rolf Scherdin
Suppleanter    Lars Persson   Simon Granath 
     Linus Dahlström  Eva Abragi

Sakrevisor    Bo Appelqvist  Mårten Gustawsson
Suppleant      Börje Dahlberg  Börje Dahlberg

Malmö den 19 augusti 2019
Dan Nilsson, Lars Lundqvist och Karl Persson
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Kandidatpresentation 
 
Martin Löfgren 
Martin Löfgren, 58 år från Norrköping. Bor själv i radhus  
och kör elbil, spelar bridge mestadels i Linköping. I junior- 
landslaget på 80-talet, diverse styrelseuppdrag, därefter  
utlandsjobb främst i Västafrika. Juniorlandslagskapten  
2015-18 och arbete med bridge i skolor. 
 
 
 

Carl Ragnarsson 
52 år, gymnasielärare i matematik och fysik som sedan 20  
år tillbaka sysslat med personalplanering, schemaläggning  
och events vid en av landets största gymnasieskolor.
Ledamot i förbundsstyrelsen sedan tidigt 2000-tal, ordför- 
ande i tävlingskommittén sedan 2007, ledamot i Organ- 
isationskommittén och ansvarig för tävlingarna i Bridge- 
festivalen sedan 2006.
Äter gärna en god köttbit med en härlig glass till dessert. 
Älskar bilar med hög komfort, kör Audi A8 årsmodell 2018.
 
 
 

Krister Ahlesved 
Jag är 52 år och är utbildad gymnasielärare.
Nu jobbar jag heltid med bridge, då jag driver Nya Bridge- 
skolan i Stockholm tillsammans med min fru Catharina. 
 
 
 
 

Kathrine Bertheau 
Jag är gift, har två barn och bor i Täby utanför Stockholm.  
Jag har spelat bridge aktivt sedan 1994, i landslaget sen  
2003. Är utbildad matematiker, men jobbar sedan 10 år  
som IT-konsult och projektledare.
Har de senaste 3 åren varit kapten för vårt U16 landslag. 
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Simon Granath 
Jag är en tomatodlande auktoriserad revisor som försöker  
vara hemma så mycket det går med mina två små barn.  
I tidigare styrelseengagemang (Malmö BK och MP Malmö)  
har jag ägnat mig åt struktur och medlemsförankring vilket  
är intressant även i min yrkesroll gentemot både företags-  
och föreningskunder. 

Eva Abragi 
Eva Abragi, 55, började spela bridge i familjen som barn.  
Sedan blev det ett långt uppehåll när jag flyttade hemifrån,  
tills min son blev biten av bridgen och jag tog upp det igen.  
De senaste åren har jag funnits med i arbetet runt junior- 
landslaget, i första hand U16. Det är främst i juniorarbetet  
som jag tror att jag har något att bidra med. 
 

Linnea Edlund 
Jag började med bridge för 12 år sedan och spelar vanligtvis  
bridge ett par gånger i veckan. Jag är också med och arrangerar  
Upplands distriktstävlingar, och en del av Uppsalabridgens  
större inbjudningstävlingar.
Jag hoppas framförallt att kunna bidra i frågor kring just  
möjligheter att förenkla för arrangörer/administratörer ute i  
landet, samt i rekryterings/utbildningsfrågor.
När jag inte spelar kort chefar jag över en IT-support, går mycket  
på konserter, spelar lite innebandy, flipper och diverse brädspel. 
 

Eva Andersson 
Jag fick bridgen med modersmjölken, spelar på klubb- och  
distriktsnivå, inga stora framgångar att tala om, en typisk vanlig  
bridgespelare. Hjälper till där jag kan, bla som ”matmor” på  
Uppsala bridgen vid större tävlingar.
Jag bor i Arboga, i ett hus med visst renoveringsbehov, dragit i  
en och annan skruv där.
Jag tjänar mitt dagliga bröd som IT projektledare och med 
kvalitetssäkring i IT projekt sedan 35 år tillbaka, men pensionen  
lockar…. Men allra helst kuskar jag runt i min husbil. 
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Rolf Scherdin 
Jag är 61 år och bor i Gävle, gift med Åsa som också är bridgespelare.  
Har spelat bridge sedan skoltiden och kommer säkert att fortsätta  
livet ut! Jag har tidigare arbetat i Gävle Bridgeklubbs styrelse under  
ett antal år, några som ordförande. Dessutom var jag kanslichef på  
bridgeförbundet för lite drygt tio år sedan. I övrigt har jag arbetat  
inom ekonomi, bank och försäkring, för närvarande som chef för  
Swedbanks företagsmarknad i Gästrikland. Om jag blir invald i  
styrelsen kommer jag i första hand att hjälpa till med ekonomi- 
styrningen i förbundet. 
 

Mårten Gustawsson 
59 år från Stockholm, civilingenjör har bland annat arbetat på  
Skanska och Norconsult. Van föreningsmänniska. Ordförande i  
världens största bridgeklubb, BK S:t Erik, med 3400 medlemmar  
sedan 2010.
Började i S:t Erik som styrelseledamot i sju år under 90-talet för  
att under sex år vara sakrevisor. Ordförande i min bostadsrätts- 
förening sedan 2009.
 
 

Börje Dahlberg 
Prestentation saknas 
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    Örebro 2018-12-15 

 
KALLELSE TILL RIKSSTÄMMA 2019 
  
Härmed kallas valda ombud, styrelseledamöter, press, medlemmar och övriga 
intresserade till Svenska Bridgeförbundets riksstämma. Riksstämman äger rum på 
Scandic Grand Hotel i Örebro den 12 oktober 2019.  
 
Handlingar som berör Riksstämman kommer att skickas ut i två omgångar. Den första 
skickas den 15 april och den andra senast den 15 september. Handlingarna publiceras 
dock löpande varefter de blir klara på www.svenskbridge.se/riksstämman-2019.  
 
Vi vill också påminna om att motioner jämte yttranden på dessa från distriktsförbunden 
skall vara Bridgeförbundet tillhanda senast den 20 augusti. 
 
Förbundet kommer också i år att arrangera träff för landets Distriktstävlingsledare i 
direkt anslutning till riksstämman. Denna äger rum den 12-13 oktober. Mer information 
om detta kommer separat.  
 
I övrigt erbjuds de med långa anslutningsresor (eller att man bara vill komma dagen 
innan) att äta middag, umgås och kanske spela ett höstsilver på fredagkvällen.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Micke Melander 
Svenska Bridgeförbundet 
 
Bilaga: Program för Riksstämma och DTL Träff 2019 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
2017 - 2018
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2 Verksamhetsberättelse 2017-2018 | SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET

ALLMÄNT
Under 2017-2018 har ett massivt arbete lagts ned av förbundets juniorkommitté för att ta fram den  
verktygslåda som landets alla klubbar och ungdomsledare kan nyttja för att starta upp eller fortsätta  
arbetet med sin juniorverksamhet på skolorna. Materialet har mottagits så positivt att fler och fler klubbar 
även använder det i sin ordinarie utbildningsverksamhet. 

I vanlig ordning har nya internationella framgångar noterats. Året rivstartade med två guld vid JEM lag (U26 
och U21) som följdes upp av nya guld vid JVM Par (U26) och avslutades med silvermedaljer till dels våra 
Veteraner och dels Damer vid EM lag. 

Arbetet med BIT-projektet som varit och är kraftigt försenat har löpt på. En del stora nya delar har lanserats, 
men det är fortfarande en bit kvar innan vi kan kalla det hela för klart.  

I övrigt har verksamheten genomförts som tänkt med kurser, konferenser, medlemsservice, klubbesök,  
tävlingar, bridgefestivalen och allt som planerats. 

Styrelsen har under året bestått av;
 
Ordinarie ledamöter:
Pontus Silow, Stockholm, Ordförande 
Christer Grähs, Oskarström, Vice ordförande, LK, personalansvarig
Ann Ohlsson, Tibro, Ekonomiansvarig
Per-Olof Eriksson, Sandviken, Ekonomiansvarig
Carl Ragnarsson, Linköping, TK
Helena Axelsson, Sölvesborg, MK, UTBK
Per Leandersson, Stockholm, UK 

Suppleanter:
Lasse Persson, Falkenberg, ORGK
Linus Dahlström, Lund, JK

Sakrevisor:
Bo Appelqvist, Göteborg

Suppleant:
Börje Dahlberg, Göteborg

Valberedning:
Dan Nilsson, Malmö
Karl Persson, Stockholm
Lars Lundqvist, Valdemarsvik

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under året, varav ett av dem var det konstituerande mötet 
efter riksstämman där den nya styrelsen valdes. 

Antalet medlemmar var 26 437 (26 910) varav 3188 (3514) var introduktionsmedlemmar och 344 (338) 
juniorer. Siffrorna inom parenteserna motsvarar föregående verksamhetsår.

Svenska Bridgeförbundets tidning Bridge har under året kommit ut med 5 nummer.
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ORGANISATION 
 
Kansliet
Kansliet har varit lokaliserat på Karlsgatan 28 i Örebro. Kansliet delar där lokaler med SISU och flera andra 
idrottsförbund i Idrottens hus. I övrigt sitter ett antal övriga medarbetare på andra orter och har sin arbets-
plats på lokala kontor eller jobbar hemifrån.

Personal
Kansli i Örebro: 
Johan Grönkvist    100%  Ekonomi, tävling och medlemsservice
Mikael Svensson    100%  Tävling och administration (tom 180110)
Björn Andersson    100%  IT projekt
Marie-Louise Agelin   25%    Ekonomi (from 180416)
Gunnel Hahne    75%    Tävling, medlemsservice (from 180618)

Övrig personal i landet:
Roger Wiklund, Falkenberg   100%  Verksamhetschef (från 180101)
Micke Melander, Falkenberg  100%  Utveckling, utbildning och medlemservice
Thomas Winther, Sölvesborg   100%  Ruter/BM- samt klubbsupport.
Tommy Andersson, Uppsala   100%  Tävling och BIT projektet
Carina Wademark, Lidingö  50%  Webb och information 
Yvonne Ström, Gävle     20%  Ekonomi 

I övrigt har Peter Ventura utfört uppdrag i enlighet med det samarbetsavtal som vi har med Svenska Bridge-
förlaget.

Ekonomi
Verksamhetsårets resultat är ett minus på ca 0,6 Msek. Detta kan till hälften härledas till arbetet med att 
utveckla och i vissa fall färdigställa våra IT-plattformar som under verksamhetsåret belastat ekonomin mer 
än budgeterat. I övrigt har en semesterlöneskuld om 0,3 Msek lagts in i bokföringen.

SBF har ett eget kapital om ca 2,2 Msek. Utöver detta finns fonder i form av:
• Landslagsfonden där det finns 1056 tkr.
• Juniorfonden som innehåller 844 tkr. 
 
I övrigt hanterar SBF Magnus Göranssons minnesfond som innehåller ca 200 tkr.

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK)

TK har under verksamhetsåret bestått av:
Carl Ragnarsson, Ordförande, Linköping
Christer Grähs, Oskarström
Henrik Johansson, Tvååker 
Ryszard Sliwinski, Uppsala

Adjungerade:
Tommy Andersson, Uppsala
Carina Wademark, Lidingö
Thomas Winther, Sölvesborg
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Organisation av TK
Ordföranden har haft huvudansvaret för den årliga översynen av Förbundets olika tävlingsbestämmelser, 
Christer Grähs och Henrik Johansson för TL Steg 3-utbildningen, Henrik tillsammans med Ryszard Sliwinski 
för korrekturläsning och faktagranskning av Förbundets olika tävlingsbestämmelser. Thomas Winther har 
ansvarat för dokumenten kring TL-arbetet, där bl a faktabladet Våra vanligaste domslut ingår, och Tommy 
Andersson dels för framtagande av förslag till serieindelning i allsvenskans division 2 och 3, dels för  
motsvarande arbete kring semifinalplatsfördelningen i SM Lag. Tommy har också varit TK:s förlängda arm i 
arbetet med arrangörer av dessa båda tävlingar.

Carina Wademark har under säsongen avlöst Tommy Andersson som kontaktperson mellan den anställda 
personalen och ledamöterna i TK. Vid det fysiska mötet i januari 2018 var hon också TK:s sekreterare/ 
minnesantecknare.

Allsvenskan, SM-tävlingar och övriga förbundsarrangemang
Allsvenskans division 2 och 3 brottas fortsatt med att få kvalitet i samtliga heats arrangemang, främst under 
det första sammandraget då förutom dessa båda divisioner även Elitserien spelar. Det är främst på planet 
lokal administration av IMP-över-fältet som det haltar, inte sällan till följd av att den lokala arrangören inte i 
tid förvissar sig om att all nödvändig rekvisita är på plats och fungerar. Dessbättre har det under säsongens 
allsvenska undvikits att man spelat fel brickor.

Styrelsen beslöt att efter parmästerskapet för juniorer hösten 2017 avbryta samarbetet med Danmark. Det 
huvudsakliga skälet var att Juniorkommittén sonderat terrängen bland juniorer och funnit att ett svenskt 
mästerskap ska spelas på svensk mark. Däremot kan man fortsatt tillåta utländska juniorer att delta i 
SM-tävlingarna, dock utom tävlan. Lagmästerskapet våren 2018 beslöts således att spelas i Sverige, men var 
tvungen att ställas in p g a för lågt deltagarintresse då miniminivån sex svenska lag inte kunde uppbringas. 
Juniortävlingarna har under flera år före det danska samarbetet varit nära att ställas in, och nu blev det 
alltså ett faktum. SBF behöver på allvar fundera över hur man ska göra dessa tävlingar attraktiva och på 
juniorbridgen i allmänhet.

Statistik Allsvenskan och SM-tävlingar

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013
SM Par Veteran 654 612 646 560 642 571
SM Par Dam 373 379 371 354 397 372
SM Par Mixed 691 753 783 749 822 851
SM Par Open 969 1126 1220 1154 1164 1174
SM Par Junior 9* 15 13 13 11 27
SM Par Nybörjare 222 207 266 231 250 291
SM Lag Veteran 49 51 51 45 40 43
SM Lag Open 336 320 351 356 352 330
SM Lag Junior 0 7 7 9 7 8
Allsvenskan Div 4 182 207 200 196 199 220

Samtliga SM-finaler utom SM Lag Open och juniorfinalerna spelades under Bridgefestivalen 2018 i Örebro. 
SM Par Junior genomfördes i ett samarbete med Danmarks Bridgeförbunds motsvarighet och spelades i 
Danmark. * Totalt 18 par deltog varav nio var helsvenska.

SM Lag Open final spelades som vanligt i Örebro i Kristi Himmelsfärdshelgen 2018, liksom den avslutande 
omgången av Allsvenskans Elitserie hösten 2017. Från Elitserien och SM Lag Open final samt SM Lag Junior 
final har bridgebio via BBO och Running Scores via SWAN-games arrangerats.
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I pardisciplinerna kan konstateras en ökning av deltagarantalet i veteranklassen med ca 7 % medan mixed-
klassen backade motsvarande. Det största tappet fanns i SM Par Open som minskade med hela 14 %. Alla 
distrikt utom Dalabridgen, Gotland, Uppland, Västerbotten, Västergötland, Ångermanland och Östra  
Mellansvenska tappade i deltagande. I särklass störst är tappet i Örebro Läns BF, som gått från 55 startande 
par till 18; en minskning 67 %.  I Jämtland-Härjedalen halverades startfältet; från 39 par till 20. Störst ökning 
finner man inom Gotlands BF, som ökat med 60 % från 10 par till 16.

Också antalet starter i Allsvenskan division 4 har minskat markant, från 207 till 182 startande lag (12 %).
 
Simultantävlingar
Under verksamhetsåret har 80 (ifjol: 72) simultantävlingar arrangerats. Totalt 17 151 (ifjol: 16 214) par del-
tog, vilket innebär ett snitt på 214 par (ifjol: 225) per tävling. Största tävlingen för säsongen var den 9  
oktober, då 962 par deltog. Till varje simultantävling har en kommenterad givsamling publicerats, med  
Sanna Clementsson som kommentator.

Tävlingsledarlicenser och -fortbildningar
12-14 januari 2018 arrangerades TL Steg 3-utbildning på Scandic Väst i Örebro, med Christer Grähs, Henrik 
Johansson, Jan-Eric Larsson, Carl Ragnarsson och Thomas Winther som kursledare. Utbildningen utgjorde 
också uppdatering av de nya lagarna, som trätt ikraft 1 september 2017 i Sverige.

Övrigt
•  Nya särskiljningsregler infördes fr o m 1 juli 2018. 
•  Beslut om att det i BIT-resultatredovisning för handikapptävlingar ska finnas en knapp på vilken man kan  
  trycka för att se scratchresultatet i tävlingen.
• Beslut om att defaultvärdet för hcp, om inget värde finns inmatat på spelaren, ska vara 20, inte som  
 tidigare 26.
• Strata-beräkning ska vara möjlig i Ruter.
• Fragmenterade mästarpoäng, d v s att det i en guldtävling endast delas ut guldpoäng och där som  
 hittills fått silverpoäng ska få dem i guld istället (t ex 14 sp = 1.4 gp); i en silvertävling endast silverpoäng  
 (bronspoäng konverteras till silver, så att t ex 18 bp ger 1.8 sp), kommer att införas när det är möjligt att  
 hantera det i BIT. Tidigast säsongen 2019/2020.
• Bronsskalan kommer att göras om för höga parantal och taket för silverpoäng tas bort. SBF kommer att  
 titta på hur andra förbund med stora startfält gör.
• Beslut om att fr o m säsongen 2018/2019 tillåta fler än sex spelare i kvaletapperna till SM Lag, d v s  
 under DM-fasen. Under DM får laget använda upp till maximalt åtta spelare (numera utan dispens från  
 dfb), men före en eventuell SM-semifinal måste laget bestämma vilka sex spelare som ska spela SM- 
 semifinal (och eventuell senare final). Lag som använt endast sex spelare under DM får inte byta ut  
 någon/några av dem mot sjunde/åttonde spelare.
• För att få behålla sin TL-status Steg 2 eller Steg 3, måste tävlingsledaren före utgången av 2018 ha  
 genomgått en uppdateringsutbildning på 2017 års lagar. Detta utöver gängse aktivitetskrav.
• Spelare som byter representationsklubb. Klubbyten mellan 15 april och 15 augusti anses tillhöra  
 det kommande verksamhetsåret (så t ex ett klubbyte som sker den 12 juni 2018 anses tillhöra säsongen  
 2017/2018).
• WBF och EBL har påbörjat att höja åldern för att få delta i veterantävlingar. Fr o m 2026 måste delta 
 garna vara minst 65 år. WBF/EBL höjer vartannat år fram till säsongen 2025/2026. För svenska mäster- 
 skap kommer veteranåldern att fortsatt vara 60 år fram till och med säsongen 2020/2021. Då ”fryses”  
  veteranåldern så, att de som är födda 1961 kommer att fortsätta att vara veteraner medan årskullen  
 född 1962 måste vänta till säsongen 2026/2027 innan de blir veteraner. Således, de födda 1962 kommer  
 att bli veteraner samtidigt i Sverige och inom WBF/EBL.
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ORGANISATIONSKOMMITTÈN (ORGK)
 
ORGK har under året bestått av:
Lars Persson, ordförande, Falkenberg
Christer Grähs, Oskarström
Carl Ragnarsson, Linköping
Tomas Brenning, Enköping, (endast frågor rörande Bridgefestivalen)

Adjungerade:
Micke Melander, Falkenberg
Roger Wiklund, Falkenberg

Organisationskommittén har normalt sett tre av förbundets större arrangemang på sin dagordning och 
spänner över frågor som finns i såväl TK som MK. Dessa är Bridgefestivalen, Svenska Cupen och våra riks- 
släger. Rikslägren är vartannat år dessutom nordiska vid vilket även Nordiska Mästerskapen för juniorpar 
spelas.

Bridgefestival 2018
Årets bridgefestival arrangerades 28 juli – 5 augusti på Conventum Arena i Örebro, festivalen kan med lätt-
het noteras som den varmaste någonsin, då det var ytterst få dagar barometern visade på lägre  
temperaturer än +30. Temperaturen i spellokalen var dock mycket behaglig. En av årets stora nyheter var 
att strataberäkning användes för att fördela prispengar vid kvällsbronstävlingarna. 
När Bridgefestivalen avslutades kunde ett nytt deltagarrekord noteras med 486 par (Brons 12) i en enskild 
tävling. I övrigt minskade det totala partantalet från 8356 för 2017 till 8229, en minskning i procent med 
1.5%.  
Avslutningsvis korades i vanlig ordning vinnare i parti och minut, Bridgefestivalen som sådan förlöpte utan 
större missöden och nöjda men varma deltagare kunde återvända hem då festivalen avslutades på  
söndagen.

Svenska Cupen
Svenska Cupen arrangerades för femte året i följd med 445 lag till start, 470 året innan. Tävlingen vanns av 
lag ”Tre och en halv män”  från Uppsala med Tommy Andersson, Per-Erik Malmström, Joakim Nordlindh och 
Johan Säfsten. Slutspelet ägde rum den 16-19 november och som vanligt på Bridgens Hus i Uppsala  
respektive Scandic Nord.

Riksläger 
Två riksläger arrangerades under året. Först var det höstlovsläger den 31 oktober – 2 november på Kinna-
gården utanför Varberg. Lägret samlade 24 deltagare. Under påskhelgen arrangerades JNM parallellt med 
lägret som totalt hade ett 40-tal deltagare. Noterbart är att bara U16 spelades då övriga klasser inte hade 
tillräckliga underlag för att få ihop startfält varför de ställdes in. Även vid detta tillfälle skedde boendet på 
Kinnagården, men själva spelet var på BK Albrekts.
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LAGKOMMISSIONEN (LK)
 
LK har under året bestått av:
Christer Grähs, ordförande, Oskarström
Henrik Johansson, Tvååker
Carl Ragnarsson, Linköping
Sven-Olof Flodqvist, Lund
Tommy Gullberg, Hägersten
Torbjörn Gustavsson, Ekerö
Jan Kamras, Tel Aviv
Linus Jorner, suppleant, Örebro

LK arbetar med följande uppdelning:

Lagtolkningsinstans
Hanterar enbart ärenden som består av ren lagtolkning. Består av personer med gedigen kunskap om bridge- 
lagarna. Christer Grähs, ordförande, Henrik Johansson och Carl Ragnarsson samt suppleant Linus Jorner.

Bedömningsfall
Hanterar alla ärenden som innehåller någon form av bedömningsmoment. Christer Grähs, ordförande, 
Sven-Olov Flodqvist, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Jan Kamras. Suppleanter Carl Ragnarsson, 
Linus Jorner och Henrik Johansson.

Antalet ärenden har varit 10 (förra året 12). Av dessa avgjordes 5 (8) ärenden i samband med Bridge- 
festivalen i Örebro.  

LK har utanför Bridgefestivalen haft jour under sista omgången i allsvenskan för division 1-3.
LK har i Tidningen Bridge medverkat med artiklar i lagtolkningsfrågor.
LK har deltagit i arbetet med att översätta och införa nya lagar, som gjordes den 1/9 2017. 

UTTAGNINGSKOMMITTÉN (UK)
 
UK har under året bestått av:
Per Leandersson, Stockholm
Jan Kamras, Tel Aviv

Vi är just nu världens mest framgångsrika bridgeland. Det gäller att njuta av stunden men samtidigt inte slå 
sig till ro, ständig förbättring är vad som krävs av oss för att behålla toppositionen. Vi kan också konstatera 
att våra ökade framgångar har lett till ökade kostnader mot vad som budgeterats. Fortsatta framgångar 
kommer ge fortsatt ökade kostnader som är ett problem att lösa, men självklart vill vi fortsätta vara bäst i 
världen! 

Öppen klass
Vårt svenska öppna lag är starkare än någonsin. Det råder en knivskarp konkurrenssituation och det finns 
ett tiotal par som alla mer eller mindre är aktuella i en uttagningssituation om de tre platser som finns inför 
varje mästerskap. Vi kan notera att utöver de stora mästerskapen har våra spelare noterat stora framgångar 
bland annat i HCL i Indien, Slava Cup i Moskva och Winter Games i Monaco. 
Juniorlandslagens framgångar de senaste åren har också medfört att de också på allvar är med och slåss om 
platserna i Öppen klass.
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Årets två stora tävlingar var Bermuda Bowl i Lyon och EM i Ostende. 

Bermuda Bowl - Lyon
Vår öppna lag kvalade sig igenom Round Robin och blev till sist utslagna i kvartsfinalen där USA 2 blev för 
svåra, marginalen blev 23 IMP till USA:s fördel. Efter Bermuda Bowl klev PG Eliasson åt sidan som NPC och 
den tidigare coachen Jan Lagerman tog över rodret. Hans första stora tävling blev verksamhetsårets andra 
stora övning.

EM Ostende 
Efter att mer eller mindre legat i topp tävlingen igenom, föll det svenska laget ”på mållinjen” och slutade till 
sist fyra. Laget klarade dock den sekundära uppgiften med att kvala in till VM med den insatsen.
 
Juniorklasserna
Verksamhetsåret 2017-2018 rivstartade med JEM lag som spelades i Samorin, Slovakien. Vi hade tre lag på 
plats U26, U21 och U16 och vilket mästerskap det blev. När våra svenska juniorer och ledare åkte hem hade 
man med sig två guld (U26 och U21) och en sjätte plats (U16). De svenska guldmedaljörerna var: Ida och 
Mikael Grönkvist, Ola och Mikael Rimstedt, Adam Stokka och Simon Hult (U26). I U21-laget spelade Sanna 
Clementsson, Alexander Sandin, Castor Mann, Erik Hansson och Teo Bodin. Lagledning för de båda lagen 
var kapten Martin Löfgren, coach Tom Gärds med assistent Lars Nilsson.

Under våren spelades BBO-”VM” i såväl U16 som en kombinerad U21/U26-klass. Bägge lagen gick till slut-
spel, men slogs snabbt ut (U16 mot Israel, U21/26 mycket oväntat mot Botswana).
 
Förutom BBO-VM har under året flera läger och träningar genomförts där målet varit glasklart, full fart mot 
JVM i Suzhou, Kina, som dock tillhör kommande verksamhetsår. 
 
Veteranklass
Precis som för öppen klass hade våra veteraner två stora tävlingar för året. Det hela startade vid VM i Lyon, 
Frankrike. Laget kvalificerade sig till slutspel genom att bli femte lag i grundspelet. I slutspelet förlorade 
laget semifinalen mot guldmedaljörerna USA2 och vann sedan matchen om bronsmedaljerna mot Indien. 
Bronsmedaljörerna blev: Johnny Östberg – Christer Bjäring, Sven-Åke Bjerregård – Anders Morath och 
Bengt-Erik Efraimsson – Mats Axdorph. Kapten var Tommy Gullberg, coach Carina Wademark.
Efter VM valde Tommy Gullberg att avgå som kapten och Olle Wademark tog över.

Det laddades om till EM där spelare observerades vid diverse tävlingar såväl internationellt som nationellt. 
Det spelades även en OBS-tävling i mars. Laget som till slut representerade Sverige i EM i Ostende, Bel-
gien var Mats Nilsland – Björn Fallenius, PG Eliasson – Anders Morath och Bengt-Erik Efraimsson – Mats 
Axdorph. Kapten var Olle Wademark och coach Carina Wademark. Laget inledde turneringen bra, hade en 
tung period i mitten för att till slut kunna vända på steken och ta sig till silverplats efter ett Frankrike som 
spelade på topp genom hela turneringen.
 
Damklass
Vid VM i Lyon, Frankrike representerades Sverige av Cecilia Rimstedt – Ida Grönkvist, Sandra Rimstedt – 
Emma Övelius och Pia Andersson – Kathrine Bertheau. Kapten var Kenneth Borin, coach Carina Wademark. 
Laget kvalificerade sig till slutspel genom att vinna grundspelet. I slutspelet förlorade laget semifinalen mot 
England och vann sedan matchen om bronsmedaljerna mot Polen. 

Lagets fina placering i VM gav en inbjudan till den prestigefyllda tävlingen Elite Mind Games i Kina där laget 
vann lagtävlingen med Kina, England och USA som motståndare, en mycket bra prestation! För Sverige där 
spelade Kathrine Bertheau – Jessica Larsson, Cecilia Rimstedt – Ida Grönkvist och Sandra Rimstedt – Sanna 
Clementsson.
 
Damlandslaget hade därefter två stora träningstillfällen under året där man först var i Paris under februari 
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månad när man deltog i Frankrikes uttagningar och Neighbour Challenge i maj som denna gång spelades i 
Berlin.  

Året avslutades med EM i Osteende, Belgien. Laget som togs ut att spela var Cecilia Rimstedt – Ida 
Grönkvist, Kathrine Bertheau – Jessica Larsson och Maria Grönkvist – Catharina Ahlesved. Kapten var 
Kenneth Borin och coach Carina Wademark. I EM spelade laget mycket bra och slutade på silverplats med 
guldkant efter ett Polen som spurtat bra och vann guldet. Sammanfattningsvis har det varit ett mycket bra 
år för damlandslaget.
 

MEDLEMSKOMMITTÈN (MK) 

MK har under året bestått av:
Helena Axelsson, Ordförande, Sölvesborg
Peter Ventura, Tidningen Bridge; Karlbo
Lars Lundqvist, Valdemarsvik    
Linnea Edlund, Uppsala 
Per Leandersson, Stockholm 
Catharina Ahlesved, Stockholm 

Adjungerade: 
Micke Melander, (från 180101), Falkenberg
Roger Wiklund, (till 180101), Falkenberg
Carina Wademark, Lidingö

MK har under året arrangerat sex utbildningar baserad på klubbfunktionärsmaterialet samt ett seminarie 
som använt SBF:s minikurser som utgångspunkt.

MK har påsken 2018 genomfört Öppna JNM-par i samarbete BK Albrekts i Varberg. Sverige tog ett silver 
genom Markus Bertheau - Andreas Abragi.

MK har ekonomiskt stöttat juniorboendet under festivalveckan i Örebro.

MK arrangerade under hösten 2017 ett väldigt lyckat riksläger i Varberg under ledning av Jan Malmström.

Den 4-6 maj 2018 arrangerades Rekryteringsträffen i Örebro. 41 deltagare samlades under tre dagar för att 
utbyta information samt diskutera framtid. Träffen resulterade bland annat i att SBF lanserar en rekryte-
ringskampanj under namnet ”30 000 till 2020”.

Tidningen Bridge utkom under verksamhetsåret 2017–2018 med fem nummer.

UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UTBK)
 
JK har under året bestått av:
Helena Axelsson, ordförande, Sölvesborg
Catharina Ahlesved, Stockholm
Per Leandersson, Stockholm

Adjungerade:
Roger Wiklund, Falkenberg
Micke Melander, Falkenberg
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2017 - 2018 är ett av de verksamhetsår som går till historien ur Bridgeförbundets synvinkel vad gäller ut-
bildningsområdet. Ett verkligt stort arbete har genomförts på utbildningssidan där såväl kurser som konfe-
renser och seminarier har hållits parallellt med att det nya utbildningsmaterialet med femkorts högfärg har 
arbetats fram med allt vad som där hör till. Detta arbete har dock genomförts av JK och rapporteras därför 
på dess plats i denna verksamhetsberättelse.

JUNIORKOMMITTÈN (JK)
 
JK har under året bestått av:
Linus Dahlström, ordförande, Lund
Per Leandersson, Stockholm
Jan Malmström, Varberg

Adjungerade:
Micke Melander, Falkenberg
Johan Grönkvist, Örebro

JK hade under året ett fysiskt uppstartsmöte där kommitténs medlemmar möttes för att dra upp riktlinjerna 
för verksamheten. I övrigt har all kommunikation skett via regelbundna telefonmöten och/eller e-post. 

Ett massivt arbete har lagts ned för att ta fram den så kallade ”verktygslådan” för juniorbridge. Verktygs- 
lådan är en totalproduktion som omfattar allt från rekrytering till att få nya juniorer att börja spela på klubb 
med allt vad det innebär. Själva kursmaterialet med PPT-presentation, lärarhandledningar etc är naturligtvis 
stommen som hänger allt det andra samman. Men verktygslådan innehåller också delar för hur man  
kontaktar skolor, säljargument till föräldrar, skolor och mycket mer. 

Ett flertal rapporter har inkommit från det dryga tiotalet klubbar som provat det nya kursmaterialet i  
verkligheten på skoltid och responsen har varit mycket god. Det är till och med så att flera klubbar som inte 
arrangerar juniorbridge har valt att skifta till detta material för sin ordinarie verksamhet.  

I juni månad som avslutades verksamhetsåret bifogades också foldern ”MiniBridge” som är själva intro- 
duktionen till landets alla medlemmar tillsammans med deras tidning Bridge. 

JK genomförde under verksamhetsåret två juniorledarseminarier. Det första var vid 28 juli i Örebro och det 
andra den 13-14 januari, också det i Örebro. Syftet är att lära ut våra material och guida våra ungdoms- 
ledare där de också får chansen att nyttja varandras erfarenheter. 

Beslut har också fattats att ta fram ett fortsättningskursmaterial som kommer se ut som det övriga redan 
klara kursmaterialet där avsikten är att det ska bli ett 40-tal lektioner, där ungefär hälften kommer vara 
spelteknik och den andra hälften rör konventioner. Materialet är påbörjat under våren 2018 och ska färdig-
ställas under hösten samma år.

JK har under året haft kontakter för att kanske under 2019 sätta upp ett gemensamt samarbete Skolidrotts-
förbundet för att arrangera någon form av skolkamp i bridge.

JK har under året övertagit ansvaret för Rikslägren i Bridge från ORGK och även övertagit ansvar kring  
planering för JSM lag respektive par. Även om det är TK som praktiskt genomför tävlingsverksamheten.   

En uppskattning är att ungefär 500 elever haft bridge på schemat under 2017-2018. Vilket måste ses som 
mycket goda siffror då antalet elever bara för något år sedan mer eller mindre vart noll. Förhoppningen 
är att bibehålla den verksamhet som är igång och kunna utöka med några nya klubbar som tar steget ut i 
skolans värld.
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IT-KOMMITTÈN (ITK)
 
IT-kommittén (ITK), Bridge-IT-gruppen (BIT-gruppen; hemsidan) och beräkningsprogrammet Ruter genom 
Tävlingskommittén (TK).

ITK har under året bestått av:
Tomas Brenning, ordförande, Enköping

Adjungerade:
Johan Grönkvist, Örebro
Carina Wademark, Lidingö
Björn Andersson, Örebro
Tommy Andersson, Uppsala

I en ideal värld har förbundet ett politiskt styrt organ (ITK) som fattar de övergripande besluten.  
Beställningar skickas därefter till BIT-gruppen för genomförande. Under det gångna året har ITK och BIT- 
gruppen av praktiska skäl bestått av samma personer.

BIT-gruppen har under året misslyckats med sitt uppdrag. Givet mängden inblandad personal borde  
produktionen till både klubb och kansli ha varit större. 

Medlem på nätet började gradvis stängas ned i oktober. Spärr av medlemmarnas adressuppgifter för icke 
inloggade läsare. Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/15794.

Partävling i BIT publicerades i februari. Mindre förbättringar av befintlig funktionalitet och design. Läs mer: 
http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/17877.

Lagtävling i BIT publicerades i april. Stor förbättring med både ny funktionalitet och design. Läs mer:  
http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/18744.

Kalender- och händelsefunktionalitet har utvecklats på gröna, blå och gula sidor så att all schemalagd 
information, inte bara tävlingar, läggs in i en kalender. Därefter visas alla listor och kalendrar utifrån ett och 
samma digitala underlag. Även ny rutnätskalender finns. Inget av detta har dock nått de röda klubbsidorna.
Exempel 1: http://www.svenskbridge.se/program. Exempel 2: http://www.svenskbridge.se/kalender.

Två versioner av Ruter har publicerats under året (om man inkluderar september 2018 som utvecklades 
under verksamhetsåret men inte publicerades förrän efter).

Strata är den enskilt största nyheten i Ruter som efter beslut vid Riksstämman 2017 nu är tillgängligt för alla 
klubbar i landet. Strata användes vid festivalens kvällstävlingar och ledde till att spelare med högre  
handikapp (=högre strata) också kunde få priser i tävlingar utan handikapp.
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DISCIPLINNÄMDEN (DN)
 
Disciplinnämnden har under året bestått av:
Tobias Törnqvist, Ordförande, Göteborg
Lena Westman, Uppsala
Jan Lagerman, Täby
Vidar Wahlestedt, Karlskrona

Adjungerad:
Roger Wiklund, Falkenberg

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Under verksamhetsåret 2017–18 har DN fått in elva ärenden. Samtliga dessa ärenden är avgjorda. 
 
 
Ordförande
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ALLMÄNT 

Under 2018-2019 har arbetet med utbildningsmaterial och minikurser fortsatt. Glädjande 

kan konstateras att Världsbridgeförbundet uppskattade materialet så mycket att man köpte 

loss rättigheterna utanför Sverige och använder det som sitt eget, först och främst som 

material för juniorrekrytering. 

 

I vanlig ordning har nya internationella framgångar noterats. Återigen hade vi ett år som 

inleddes med nya framgångar våra juniorlandslag när de vann guld i JVM i såväl U26 som 

U21 klassen. Det hela fortsatte i öppna VM lag för damer där ett svensk-engelskt lag vann 

silver och ett guld erövrades i VM par. Även vid det nyinstiftade EM Mixed lag bärgades det 

guldmedaljer till Sverige.  

 

Arbetet med BIT-projektet är som tidigare konstaterats kraftigt försenat. I september 2018 

övergick vi från att producera material internt till att köpa in det från externa leverantörer. 

Detta har resulterat i avsevärt förbättrade och effektivare leveranser. Gamla hemsidan 

”Spader” skall stängas ned helt i december (men finnas kvar som arkiv) och i maj -20 skall 

merparten av de bakomliggande systemen vara färdiga. BIT kommer förvisso alltid att 

utvecklas, men från maj -20 skall vi mer ha något som liknar förvaltning med en väsentligt 

lägre ekonomisk belastning.  

 

I övrigt har verksamheten genomförts som tänkt med kurser, konferenser, medlemsservice, 

klubbesök, tävlingar, bridgefestivalen och allt som planerats. 

 

Styrelsen har under året bestått av; 

Ordinarie ledamöter: 

Pontus Silow, Stockholm, Ordförande 

Christer Grähs, Oskarström, Vice ordförande, LK, personalansvarig 

Ann Ohlsson, Tibro, Ekonomiansvarig 

Per-Olof Eriksson, Sandviken, Ekonomi 

Carl Ragnarsson, Linköping, TK 
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Helena Axelsson, Sölvesborg, MK, UTBK 

Per Leandersson, Stockholm, UK  

 

Suppleanter: 

Lasse Persson, Falkenberg, ORGK 

Linus Dahlström, Lund, JK 

 

Sakrevisor:  

Bo Appelqvist, Göteborg 

 

Sakrevisor suppleant:  

Börje Dahlberg, Göteborg 

 

Valberedning: 

Dan Nilsson, Malmö 

Karl Persson, Stockholm 

Lars Lundqvist, Valdemarsvik 

 

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under verksamhetsåret. 

Antalet medlemmar var 25 959 (26 437) varav 3227 (3188) var introduktionsmedlemmar och 

244 (344) juniorer. Siffrorna inom parenteserna motsvarar föregående verksamhetsår. 

Svenska Bridgeförbundets tidning Bridge har under året kommit ut med 5 nummer. 

 

ORGANISATION 

Kansliet 

Kansliet har varit lokaliserat på Karlsgatan 28 i Örebro. Kansliet delar där lokaler med SISU 

och flera andra idrottsförbund i Idrottens hus. I övrigt sitter ett antal övriga medarbetare på 

andra orter och har sin arbetsplats på lokala kontor eller jobbar hemifrån. 
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Personal 

Kansli i Örebro: 

Johan Grönkvist, 100%. Ekonomi, tävling och medlemsservice 

Micael Svensson, 100%. Tävling och administration (från 2019-01-07) 

Gunnel Hahne, 75%. Tävling, medlemsservice  

Björn Andersson, 100%. IT, (avslutade sin anställning hösten 2018) 

 

Övrig personal i landet: 

Roger Wiklund, Falkenberg, 100%. Verksamhetschef  

Micke Melander, Falkenberg, 100%. Utveckling, utbildning och medlemservice 

Thomas Winther, Sölvesborg, 100%. Ruter/BM- samt klubbsupport. 

Carina Wademark, Lidingö, 50%. Webb och information 

Tommy Andersson, Uppsala, 100. IT och tävling. (Avslutade sin anställning hösten 2018) 

 

SBF engagerar sedan januari 2019 primärt externa företag avseende viss teknik/IT samt en 

del av vår ekonomihantering. Antalet anställda inom SBF har i samband med detta 

reducerats. 

 

I övrigt har Peter Ventura utfört uppdrag i enlighet med det samarbetsavtal som vi har med 

Svenska Bridgeförlaget. 

 

Ekonomi 

Verksamhetsårets resultat är ett överskott om ca 250 tkr före avsättningar till fonder. 

Avsättningar till landslagsfonderna har gjorts med 300 tkr varpå resultatet visar på ett 

negativt resultat om 50 tkr. 

 

SBF har ett eget kapital på ca 2,5 Msek. Utöver detta finns fonder i form av: 

 

• Landslagsfonden där det finns 1448 tkr. 

• Juniorfonden som innehåller 904 tkr. 
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I övrigt hanterar SBF administrativt Magnus Göranssons minnesfond som innehåller ca 200 

tkr, fonden förvaltas dock av Roger Wiklund och Lars Persson privat. 

 

Noteras avseende årets resultat är att det finns två poster som i princip kan räknas som 

engångsintäkter. Dessa är försäljningen av utbildningsmaterial till WBF samt sponsringen 

från Leo Vegas. Den totala intäkten från dessa poster var ca 350 tkr. 

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) 

 

TK har under verksamhetsåret bestått av: 

Ordförande Carl Ragnarsson, Linköping 

Tommy Andersson, Uppsala 

Christer Grähs, Oskarström 

Henrik Johansson, Tvååker 

Ryszard Sliwinski, Uppsala 

 

Adjungerade: 

Thomas Winther, Sölvesborg 

Carina Wademark, Stockholm 

Johan Grönkvist, Örebro 

 

Organisation av TK 

Ordföranden tillsammans med Ryszard Sliwinski har haft huvudansvaret för den årliga 

översynen av Förbundets olika tävlingsregelverk med Christer Grähs och Henrik Johansson 

som korrekturläsare och faktagranskare; Christer Grähs och Henrik Johansson för TL Steg 3-

utbildningarna och -seminarierna. Thomas Winther har ansvarat för dokumentation kring TL-

arbetet, där bl a faktabladet Våra vanligaste domslut ingår, medan kansliet haft ansvar för 

bla förslag till serieindelning i allsvenskans division 2 och 3, motsvarande för semifinalplats-

fördelningen i SM Lag, men också svarat för kontakter med arrangörer för dessa samman-

drag.  
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Carina Wademark är TK:s kontakt mellan personalen och kommittén. Carina är även 

sekreterare i kommittén. 

 

Allsvenskan, seniora SM-tävlingar och övriga förbundsarrangemang 

Säsongens allsvenska sammandrag har på generell basis fungerat klart bättre än tidigare år, 

däremot finns det fortsatt kritik mot enstaka arrangemang. Företrädesvis handlar kritiken 

om att spellokalen varit för trång, spellokalen inte haft tydlig avskildhet mellan öppet och 

slutet rum och den lokala arrangören har inte tillhandahållit caféservering. Inför den 

kommande säsongen har TK har uppdragit åt kansliet att kraftigare betona vikten av att 

arrangören måste kunna uppfylla SBF:s kravspecifikation; för arrangörer där det förekommit 

befogad kritik måste denna följas upp och eventuellt arrangören sättas i karantän till dess 

man kan visa upp att problemen är åtgärdade. 

 

Statistik Allsvenskan och SM-tävlingar 

 

 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 

SM Par Veteran 683 654 612 646 560 642 

SM Par Dam 361 373 379 371 354 397 

SM Par Mixed 660 691 753 783 749 822 

SM Par Open 1100 969 1126 1220 1154 1164 

SM Par Junior 0 9 15 13 13 11 

SM Par Nybörjare 242 222 207 266 231 250 

SM Lag Veteran 51 49 51 51 45 40 

SM Lag Open 347 336 320 351 356 352 

SM Lag Junior 0 0 7 7 9 7 

Allsvenskan div 4 167 182 207 200 196 199 

 

Samtliga SM-finaler utom Lag Open och Lag Veteran spelades under Bridgefestivalen 2019 i 

Örebro. (Finalen Lag Veteran spelades under Bridgefestivalen 2018.)  
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SM Lag Open final spelades som vanligt i Örebro i Kristi Himmelsfärdshelgen 2019, liksom 

den avslutande omgången av Allsvenskans Elitserie hösten 2018. Från Elitserien och SM Lag 

Open final har bridgebio via BBO och Running Scores via SWAN-games arrangerats på 

sedvanligt sätt. 

 

I pardisciplinerna finns bara marginella förändringar gentemot föregående säsong, 

undantaget SM Par Open som åter kommit upp i deltagarsiffror motsvarande säsongen 

2016-2017 och dessförinnan. Den i särklass största ökningen står Örebro för, som ökat med 

hela 399 % jämfört med föregående säsong, därnäst Göteborg (81 %) och Halland (68 %). 

 

Simultantävlingar  

Under verksamhetsåret har 74 (ifjol: 80) simultantävlingar arrangerats. Totalt 16 258 (ifjol: 

17 151) par deltog, vilket innebär ett snitt på 220 par (ifjol: 214) per tävling. Största tävlingen 

för säsongen var den 19 november, då 988 par deltog – tävlingen var en gemensam 

simultantävling med Norge. De 35 kvällssimultantävlingarna har samlat totalt 13 697 par, ett 

snitt på 391 par, medan de 39 simultantävlingarna på eftermiddagar samlat 2 561 par, 66 

par i snitt och där högsta noteringen för säsongen blev 137 par.  

 

Under säsongen 2018-2019 avskaffades den kommenterade givsamlingen. 

 

Tävlingsledarlicenser och -fortbildningar 

I januari 2019 arrangerades TL Steg 3-seminariet på Scandic Väst i Örebro, med Christer 

Grähs, Henrik Johansson, Jan-Eric Larsson, Carl Ragnarsson, Ryszard Sliwinski och Thomas 

Winther i kursledningen.  

 

ORGANISATIONSKOMMITTÈN (ORGK) 

ORGK har under året bestått av: 

Lars Persson, ordförande, Falkenberg 

Christer Grähs, Oskarström 

Carl Ragnarsson, Linköping 
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Tomas Brenning, Enköping, (endast frågor rörande Bridgefestivalen) 

 

Adjungerade: 

Micke Melander, Falkenberg 

Roger Wiklund, Falkenberg 

 

Organisationskommittén har två av förbundets större arrangemang på sin dagordning och 

spänner över frågor som finns i andra kommittéer. Dessa är Bridgefestivalen och Svenska 

Cupen. Organisationskommittén har också tidigare haft rikslägren för junior på sin lott, en 

fråga som under året övergick till juniorkommittén. 

 

Bridgefestival 2019 

Årets bridgefestival arrangerades 26 juli – 4 augusti på Conventum Arena i Örebro, festivalen 

som var den 25:e i ordningen kantades av lite jubileumsfiranden. Jubileumsåtgärderna var 

att bjuda ett 500 tal besökare på tårta till kaffet under själva jubileumstisdagen. Nämnd dag 

stänktes det ut silver och guldpoäng i alla sidotävlingar för dagen, dessa utdelades enligt 

stratamodell. Vidare bjöds det på bridgeblandning i informationsdisken och landets alla 

ordförande bjöds på jubileumsfirande under den inledande fredagen där utvecklingen av 

bridgefestivalen bland annat visades. 

 

När Bridgefestivalen avslutades kunde ett nytt deltagarrekord noteras med 525 par (tidigare 

rekord 486) i en enskild tävling, äntligen spräcktes alltså den magiska 500-vallen. Inte nog 

med det tre andra rekord slogs också största hcp tävling någonsin 350 par (tidigare rekord 

332), den största Guldgruvan med 193 par och framförallt nytt totalt deltagarrekord med 

8690 startande par under hela festivalen (tidigare rekord 8406). 

 

Avslutningsvis korades i vanlig ordning vinnare i parti och minut, Bridgefestivalen som sådan 

förlöpte utan större missöden och nöjda deltagare kunde återvända hem då festivalen 

avslutades på söndagen. 

 

Svenska Cupen 

Svenska Cupen arrangerades för femte året i följd med 421 lag kom till start, 445 året innan. 
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Tävlingen vanns av lag ”Team Paper Moon” från Boden med Urban Finnson, Pierre 

Thunström, Petter Bengtsson och Anders Enström. Slutspelet ägde rum den 15-18 november 

och som vanligt på Bridgens Hus i Uppsala respektive Scandic Nord Hotell. 

 

LAGKOMMISSIONEN (LK) 

LK har under året bestått av: 

Christer Grähs, ordförande, Oskarström 

Henrik Johansson, Tvååker 

Carl Ragnarsson, Linköping 

Sven-Olof Flodqvist, Lund 

Tommy Gullberg, Hägersten 

Torbjörn Gustavsson, Ekerö 

Jan Kamras, Tel Aviv 

Linus Jorner, suppleant, Örebro 

 

LK arbetar med följande uppdelning: 

 

Lagtolkningsinstans 

Hanterar enbart ärenden som består av ren lagtolkning. Består av personer med gedigen 

kunskap om bridgelagar. 

Christer Grähs, ordförande, Henrik Johansson och Carl Ragnarsson samt suppleant Linus 

Jorner. 

 

Bedömningsfall 

Hanterar alla ärenden som innehåller någon form av bedömningsmoment. 

Christer Grähs, ordförande, Sven-Olov Flodqvist, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och 

Jan Kamras. Suppleanter Carl Ragnarsson, Linus Jorner och Henrik Johansson. 

 

Antalet ärenden har varit 5 (förra året 10).  

 

LK har utanför Bridgefestivalen haft jour under sista omgången i allsvenskan för division 1-3. 
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UTTAGNINGSKOMMITTÉN (UK) 

UK har under året bestått av: 

Per Leandersson, Stockholm 

Jan Kamras, Tel Aviv 
 

Open 

Efter EM 2018 då vi kvalificerat oss till VM i Kina 2019 har det förberetts för VM spelet. Då 

inga par var uttagna fanns det en hel del spekulationer och tankar om vilka tre par som 

skulle tas ut. Det spelades träningslandskamper mot Nederländerna (hösten 2018) och 

Frankrike (våren 2019) samt att de flesta spelarna varit aktiva i amerikanska nationals mm.  

I januari 2019 spelades en OBS-tävling på St Erik med de par som bedömdes ha chanser att 

ta in sig i ett VM-lag, men även till framtida EM. Överlägset bäst gick Mikael och Ola, samt 

Fredrik och Johan varför de två paren meddelades att de togs ut till VM. I NM i Norge i juni 

spelade Karlsson-Sandin, Bergdahl-Andersson och Ahlesved-Warne med en fjärdeplats.  

Runt månadsskiftet mars-april togs så VM-laget slutgiltigt ut och det blev samma lag som i 

EM dvs Simon och Simon fick den sista platsen. Angående resultat av de landslagsaktuella 

paren under 2018-19 måste naturligtvis Mikaels och Olas VM-triumf i par nämnas. En 

oerhört fin prestation som befäste en plats i världstoppen. I övrigt har det saknats 

spetsresultat vilket gjorde uttagningen till VM ganska svår då inga av kandidaterna stack ut.  

Med en månad kvar är det mental förberedelse och systemträning. Hult och Ekenberg vann 

Chairmans Cup i Örebro vilket känns bra inför VM.   

 

Verksamhetsplan 2019-2020 

I skrivande stund finns inga revolutionerande planer på agendan. Först ska VM klaras av och 

sedan börjar förberedelser och planering inför EM 2020 i Portugal som är den stora tävling vi 

framförallt siktar på. Kontakt tagits med Tofta gård om en ev inbokad träningshelg mot 

annat land i början av april. Ännu så länge bara på planeringsstadiet, men Hans har sagt mig 

att han är välvilligt inställd och kommer att sponsra en sådan helg. Även en OBS-tävling 

kommer att planeras in på lämplig helg i början av 2020. EM spelas 17-27 juni. I övrigt 

kommer det förmodligen att dyka upp en och annan inbjudan/tävling som får ses över när 
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de kommer. Går det bra i VM, ökar chanserna för dylika inbjudningar.   

 

Mål 2019-2020 

Målsättningen för 2019-2020 är densamma som tidigare dvs att bibehålla vår plats i 

världstoppen, samt naturligtvis att ta medalj i EM. Förhoppningsvis även att kunna fortsätta 

att skapa en konkurrenssituation, och därmed höja status och ambitionsnivå på de par som 

aspirerar på framtida EM och VM. Läget som nu, med flera bra par, har nog aldrig funnits 

tidigare varför det förhoppningsvis blir ytterligare ett starkt år för Sverige. 

 

Junior 

Det nya juniorverksamhetsåret inleddes med att de flesta av de juniorer som skulle spela 

JVM samlades i Festivalen för uppladdning. I samlad tropp reste sedan alla U16 och U21 med 

kaptener och coacher medan de flesta U26 anslöt från en National i USA, och lagen möttes 

lagom jet-laggade i ett mycket varmt och fuktigt Suzhou, väst om Shanghai. 

  

De tekniska arrangemangen var bra, men all rapportering, t o m lokalt, stördes av den 

kinesiska censuren av Facebook/Google och blockering av vissa IP-adresser. 

  

U16 (Markus Bertheau-Andreas Abragi-Isis Lundqvist-Tiger Lundqvist-Andrea Nilsson-Maya 

Lo Björk Heed, kapten Kathrine Bertheau, coach Eva Abragi) presterade klart över förväntan 

genom att gå till semifinal. Man förlorade denna, samt mycket knappt matchen om bronset 

mot ett starkt kinesiskt lag. Insatsen var med beröm godkänd, inte minst då vi hade några lag 

bakom oss som slutade före oss i det föregående EM. Flera föräldrar var med och hjälpte till 

med logistik och pausförtäring. 

  

U21 (Sanna Clementsson-Alexander Sandin-Castor Mann-Erik Hansson-Teo Bodin, kapten 

Martin Löfgren, coach Lars Nilsson) började (som vanligt) trevande men spelade sig till en 

tredjeplats i kvalet. Nederländerna besegrades komfortabelt (alla segment vanns) i kvarten. 

Italien med stjärnskottet Donati blev en tuffare nöt att knäcka och man låg under stort efter 

halva semin, men två segmentvinster innebar avancemang till finalen. Sista matchen blev på 

sätt och vis en repris av EM föregående år när man mötte Israel. Sverige gick på knock och 
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ledde med nästan 50 IMP efter tre segment, men sedan inte bara tog Israel tillbaka 

försprånget utan ledde med 14 brickor kvar. Därefter blev det en nagelbitare där bricka 12 

(tredje från slut) avgjorde i blågul favör. Sverige världsmästare med hela 6 IMP tillgodo! 

  

U26 var lite mer favoritbetonade i sin klass. USA vann kvalet stort före Sverige, och valde 

”lätta” Singapore som kvartsfinalmotståndare. USA förlorade dock sin kvartsfinal efter att ha 

gått på ett par riktiga minor i slutet av matchen. Sverige spelade en jämn match mot Kina 

och vann först i sista segmentet, varefter Nederländerna möttes i semi. Det böljade fram och 

tillbaka men båda sista segmenten (av 4) vanns klart. I finalen väntade den stora 

överraskningen Singapore som spelade bra om än inte med den ”explosivitet” som ofta 

kännetecknar juniorer. Efter två segment av sex stod det helt jämnt, efter tre ledde 

Singapore knappt, likaså efter fyra. Sverige tog en 13-IMPsledning efter 5, och så var det 

dags för finishen! En slam med två ess borta och fel utgång kostade Sverige 25 IMP, men 

man bet tillbaka. När de sista brickorna, trots att de inbjöd till differenser, avverkats utan 

några större siffror kunde Singapore konstatera att man vunnit det sista segmentet, men 

Sverige stod som segrare med en IMP mindre i marginal än sina U21-kolleger: 5 IMP! 2018 

års världsmästare i U26 heter: Ida Grönkvist - Mikael Grönkvist, Simon Hult – Adam Stokka 

och Mikael Rimstedt – Ola Rimstedt med kapten Martin Löfgren och coach Tom Gärds. 

  

Verksamhetsplan 

Efter att JVM avslutats så valde vår mycket duktige och framgångsrike förbundskapten 

Martin Löfgren att avgå. Mycket tråkigt då det bedrivits väldigt bra träning som lett till 

enorma framgångar. UK har sedan dess kontaktat ett antal personer för att lösa 

kaptensfrågan men fortsatt står vi utan kapten. En fråga värd att ställa i sammanhanget är 

huruvida detta ska vara ett helt ideellt uppdrag. Det krävs kompetens på en massa områden 

samtidigt som går väldigt mycket TID. Kaptensfrågan kvarstår och fortsatt söks en ny kapten 

för våra juniorer. 

 

Årets verkligt stora uppdrag kommer att bli JEM i Norge i början av juli. Även om vi inte har 

någon förbundskapten så kommer vi att ha ett fantastiskt ledarteam i form Tom Gärds, 

Daniel Gullberg, Kathrine Bertheau och Lars Nilsson. Självklart är målet att kvala in till JVM 

med alla våra lag. 
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Veteran 

2018/2019 var ett mellanår utan internationella mästerskap, därmed var det partnervård 

och träning Inför kommande mästerskap som veteranerna fokuserade på. 

 

Flera av paren i truppen tränar regelbundet på BBO, såväl systemträning som spelträning där 

S-Å Bjerregård gör ett bra jobb med arrangerandet av matchträning. 

 

En OBS-tävling spelades i början av februari och tillsammans med underlag från parens 

samtliga spelade tävlingar under säsongen togs sedan laget som ska representera Sverige vid 

VM i Kina i september ut. Det var ingen lätt uttagning, men laget som togs ut är det vi tror 

kommer att prestera bäst tillsammans denna gång. 

Laget är: Mats Nilsland – Björn Fallenius, Bengt-Erik Efraimsson – Mats Axdorph, Christer 

Bjäring och Johnny Östberg. Kapten Olle Wademark, Coach Carina Wademark. 

 

För verksamhetsåret 2019/2020 är det nämnda VM som spelas i Kina i september samt ett 

EM i Madeira juni 2020. 

 

Då det även blir ett OS hösten 2020 är det tätt mellan mästerskapen och eftersom vi har 

många par som platsar för spel i mästerskap är grundplanen att sända olika lag till EM 

respektive OS. 

 

Dam 

2018/2019 var ett mellanår utan stora internationella mästerskap. I februari spelades en 

OBS-tävling tillsammans med veteranerna. 6 dampar deltog. Tillsammans med övrigt spel 

under säsongen samt den tid spelarna lägger ned på sitt partnerskap togs laget som ska 

representera Sverige vid VM i Wuhan i september ut. Laget blir Kathrine Bertheau – Jessica 

Larsson, Cecilia Rimstedt – Ida Grönkvist och Emma Övelius - Sanna Clementsson.  

 

Damlaget deltar i WBF:s arrangerade dammatcher på BBO där laget har spelat 6 matcher 

mot andra landslag under våren. Spelet ligger vilande under sommaren, men kommer att 

fortsätta efter VM. 
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Tiden fram till VM kommer paren att utnyttja för att förstärka partnerskapet med såväl 

system- som spelträning. 

 

Damernas silvermedalj från EM i Ostende genererade en inbjudan till Världens Topp 4 i den 

prestigefyllda tävlingen IMSA World masters Championship. Kina, England, Polen och Sverige 

deltog och Sverige slutade på andra plats i lagtävlingen och på platserna 4, 5 och 10 i 

partävlingen, en mycket bra prestation! För Sverige spelade Kathrine Bertheau – Jessica 

Larsson, Cecilia Rimstedt – Ida Grönkvist och Maria Grönkvist, Catharina Ahlesved. 

Damlandslaget fick även detta år ett bra träningstillfälle genom att tre par blev inbjudna till 

Paris i slutet av april. Det franska bridgeförbundet bjöd förutom på bra arrangerade tävlingar 

på såväl hotell som lunch och middagar.  

 

I juni spelades NM Lag i norska Kristinesand. Jessica Larsson – Kathrine Bertheau, Emma 

Övelius och Sanna Clementsson representerade Sverige och vann tävlingen. Tack vare 

damernas fina spel vann Sverige även NBU Trophy. 

 

För verksamhetsåret 2019/2020 är det VM som spelas i Kina i september samt ett EM i 

Madeira i juni 2020. Damlaget från VM I Lyon 2017 är inbjudna att spela Beijing Hua Yuan 

Cup, 8-13 oktober. Laget har tackat ja och de som åker är Kathrine Bertheau – Jessica 

Larsson, Cecilia Rimstedt – Ida Grönkvist och Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved. 

 

MEDLEMSKOMMITTÈN (MK) 

MK har under året bestått av: 

Helena Axelsson, Ordförande, Sölvesborg 

Peter Ventura, Tidningen Bridge; Karlbo 

Catharina Ahlesved, Stockholm 

Lars Lundqvist, Gryt 

 

Adjungerade:  

Micke Melander, (från 180101), Falkenberg 
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Roger Wiklund, (till 180101), Falkenberg 

Carina Wademark, Lidingö 

I samband med konstitueringen av kommittéerna beslutades att förbundets tidigare 

utbildningskommitté skulle läggas ned och dess uppgifter flyttades till medlemskommittén. 

MK har under året arbetat med att färdigställa kursbok två i det nya kursmaterialet som 

handlar om budgivningen i Bridge och dessutom tagit fram den första 20 minikurserna som 

kan användas som påbyggnadsmaterial där våra klubbar själva väljer hur de vill sy ihop sin 

kurs. 20 ytterligare minikurser ska tas fram under hösten 2019 och hela kurspaketet ska vara 

klart till december 2019.  

MK har påsken 2019 genomfört ett juniorläger i samarbete BK Albrekts i Varberg. MK kan 

vidare trist konstatera att såväl JSM par som JSM lag fick ställas in pga för få anmälda 

deltagare. 

 

MK har ekonomiskt stöttat juniorboendet under festivalveckan i Örebro. 

 

MK har fortsatt med kampanjen ”30 000 till 2020” och vi kan glädjande konstatera att de 

flesta av de klubbar som är med i projektet noterar fantastiska resultat där vissa av dem mer 

eller mindre fördubblat sitt medlemsantal. 

 

Tidningen Bridge utkom under verksamhetsåret 2017–2018 med fem nummer. 

 

MK beslutade vidare att årets klubbledare för 2018-2019 blev Gösta Frödin, Arvika BS. 

 

JUNIORKOMMITTÈN (JK) 

JK har under året bestått av: 

Linus Dahlström, ordförande, Lund 

Per Leandersson, Stockholm 

Jan Malmström, Varberg 
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Adjungerade: 

Micke Melander, Falkenberg 

Johan Grönkvist, Örebro 
 

JK rivstartade under hösten 2018 med att tillsammans med MK ta fram kursmaterialet som i 

grunden är framtaget för juniorbridge. I övrigt har all kommunikation skett via regelbundna 

telefonmöten och/eller e-post. Av privata skäl har såväl Linus Dahlström och Per 

Leandersson under året valt lämna kommittén. 

 

JK genomförde under verksamhetsåret ett juniorledarseminarium i Örebro. 16 deltagare 

samlades för att parallellt med TK TL Steg 3 utbildning förkovra sig i ämnet att arbeta med 

skolbridge och rekrytera juniorer.  

 

JK har under året övertagit ansvaret för Rikslägren i Bridge från ORGK och även övertagit 

ansvar kring planering för JSM lag respektive par. Även om det är TK som praktiskt genomför 

tävlingsverksamheten. JK kan notera att krafttag måste tas då vi tyvärr inte har tillräckligt 

med juniorer för att kunna genomföra våra verksamhetsplaner.    

 

Det har under året bedrivits skolbridge i ett 10-tal städer runt om i Sverige. En uppskattning 

är att ungefär 400 elever haft bridge på schemat under 2018-2019. Ett problem som de 

flesta klubbar brottas med är att få dem att börja spela på deras klubb då de flesta spelar 

bara på skolorna och det tar många år för att få dem att ta steget över till tävlingsbridge.  

 

IT-KOMMITTÈN (ITK) 
ITK har under året bestått av: 
Tomas Brenning, ordförande, Enköping 
 
Adjungerade: 
Johan Grönkvist, Örebro 
Carina Wademark, Lidingö 

I en ideal värld har förbundet ett politiskt styrt organ (ITK) som fattar de övergripande 

besluten. Beställningar skickas därefter till BIT-gruppen för genomförande. Under det 

gångna året har ITK och BIT-gruppen av praktiska skäl bestått av samma personer. 
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Föregående stycke är identiskt med ITK-rapporten för ett år sedan. Förhoppningsvis formas 

en ny ITK efter Riksstämman 2019 så att vi återigen får den önskade uppdelningen mellan 

politik och genomförande. 

 

Till skillnad från vid rapporten till Distriktsträffen 2018 har BIT-gruppen lyckats med 

uppdraget. Många förbättringar har publicerats både för spelare, klubbar och kansli. 

Samarbetet med externa konsulten Johan Östling, Wappo, har fungerat mycket bra. 

Veckomöten på tisdagar har genomförts. 

 

IT-nyheter publiceras löpande på hemsidan. 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter 

 

Den stora förbättringen för klubbarna är ny kalender och ny hantering av tävlingar: 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/33820 

 

Hantering av SM-finaler har flyttats från gamla kanslisystemet Klöver till nya Hjärter: 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/45174 

 

En lathund för Bridgemate har tagits fram. Den är riktad till nybörjare och innehåller kapitel i 

stil med "Packa upp lådan" och "Grundinställningar i Ruter", och "Nu kan du börja använda 

terminalerna". 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/23411 

 

Medlem på nätet fasas ur mer och mer till fördel för nya BIT-sidor. 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/22916 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/23260 

 

Ingen version av Ruter har publicerats (annat än den version i september 2018) som 

rapporterades om redan vid förra årets ITK-rapport till Distriktsträffen 2018. 
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DISCIPLINNÄMDEN (DN) 

Disciplinnämnden har under året bestått av: 

Tobias Törnqvist, Ordförande, Göteborg 

Lena Westman, Uppsala 

Jan Lagerman, Täby 

Vidar Wahlestedt, Karlskrona 

 

Adjungerad: 

Roger Wiklund, Falkenberg 

 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 

Under verksamhetsåret 2018–19 har DN fått in åtta ärenden. Samtliga dessa ärenden är 

avgjorda. 

 

Ordförande    
 
 
 
Pontus Silow  Christer Grähs  Per-Olof Eriksson 
 
 
 
Carl Ragnarsson Lars Persson  Helena Axelsson  
 
 
 
Per Leandersson Ann Ohlsson  Linus Dahlström  
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Årsbokslutet omfattar

2  RESULTATRÄKNING
3  BALANSRÄKNING
5  NOTER
7  UNDERSKRIFTER

      Sida 1 av 7

2017/2018

Styrelsen för SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET får härmed avlämna årsbokslut för räkenskapsåret 
 2017-07-01 - 2018-06-30

Org.nr. 802000-4365

ÅRSBOKSLUT

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET
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SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET

2017-07-01 2016-07-01
Not 2018-06-30 2017-06-30

5 221 250 5 272 035
3 304 142 3 413 343
1 772 049 1 994 664

50 000 65 000
29 617 69 643

0 0
2 2 629 646 2 323 583

39 598 79 758
13 046 302 13 218 026

3 -4 678 384 -4 559 803
2 -1 909 845 -1 979 765
4 -7 073 581 -6 590 428

-32 790 -12 444
-13 694 600 -13 142 440

-648 298 75 586

3 315 7 247
-26 887 -28 855
-23 572 -21 608

-671 870 53 978

-671 870 53 978

-671 870 53 978

Resultat före skatt

Årets resultat

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Personalkostnader

Övrigt
Avskrivningar
Summa föreningens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Bridgefestival

Org.nr. 802000-4365

RESULTATRÄKNING

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Spelavgift

Sponsorintäkter
Annonsintäkter
Nettoomsättning
Bridgefestival
Övrigt

Tävlingar

Summa föreningens intäkter

Föreningens kostnader

Sida 2 av 7
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SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET

2018-06-30 2017-06-30
Not

5 3 954 36 744
3 954 36 744

3 954 36 744

22 125 0
85 235 59 642

107 360 59 642

23 790 105 969
20 679 29 858

383 109 572 872
427 578 708 699

12 521 556 13 157 646
12 521 556 13 157 646

13 056 494 13 925 987

13 060 448 13 962 731

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Kassa och bank
Kassa och bank

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Varulager
Summa varulager

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar

Org.nr. 802000-4365

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Sida 3 av 7
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SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET

2018-06-30 2017-06-30
Not

Org.nr. 802000-4365

BALANSRÄKNING

3 237 300 3 183 321

-671 870 53 978

2 565 430 3 237 300

1 056 046 1 413 973
844 472 810 856

1 900 518 2 224 829

651 231 175 764
968 263 997 153

6 6 975 006 7 327 685
8 594 500 8 500 602

13 060 448 13 962 731

Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder

Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Juniorfonden
Summa avsättningar

Avsättningar
Landslagsfonden

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Korrigeringar vid övergång till BFNAR 2016:10
Årets resultat

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Sida 4 av 7
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SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET
Org.nr. 802000-4365

Noter till resultaträkningen

Not 2 2017/2018 2016/2017

2 629 646 2 323 583
-1 909 845 -1 979 765

719 801 343 818

Not 3

2017/2018 2016/2017

3 260 985 3 112 585
-43 488 -34 494
982 260 947 319
478 627 534 393

4 678 384 4 559 803
Pensionskostnader

Bridgefestivalen

Intäkter
Kostnader

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande 
belopp:

NOTER

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Inventarier med ett anskaffningsvärde överstigande 10 000 kr och en ekonomisk livslängd på
mer än 3 år aktiveras.

Summa

Löner övriga
Lönebidrag
Sociala avgifter

Personalkostnader

Not 1   Redovisningsprinciper

Sida 5 av 7
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SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET
Org.nr. 802000-4365

NOTER

Not 4 2017/2018 2016/2017

1 884 985 1 774 750
1 082 316 1 069 077

117 450 118 363
1 274 370 254 240

65 503 70 827
23 329 29 217

439 536 450 526
288 200 309 246
196 022 219 419
132 143 56 100

37 279 44 060
312 662 381 408

43 977 36 270
177 091 164 961

6 512 10 449
88 981 96 747
12 851 22 328
32 660 90 589
47 784 5 909
61 410 59 312

2 000 61 981
0 769 423

319 881 307 274
24 481 42 869
66 813 81 825

335 345 63 257
7 073 581 6 590 427

Not 5 2018-06-30 2017-06-30

651 387 602 198
0 49 188

651 387 651 387
-32 790 -12 444

3 954 36 744

Kursmaterial

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden

Redovisat värde
Årets avskrivningar

Övrigt

Datorkostnader
Förbrukningsinventarier och material

Tävlingar, övriga

Telefon och porto
Kostnad för medlemsavgift
Juniorläger / riksläger
JSM par och lag
Tävlingsledarutbildning
TK kommitténs kostnader
Förbrukning nålaroch mästarpoängbevis
Annons / reklam

Simultantävlingar

Tidningen Bridge
Landslagskostnader

Lokalkostnader
Hyra arbetsmaskiner
Internationella avgifter
SM kostnader

Ruter

Övriga kostnader

Svenska cupen
BIT Projekt

Allsvenskan
Riksstämma / distriktsträff
Styrelsens kostnader

Sida 6 av 7
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SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET
Org.nr. 802000-4365

NOTER

Not 6 2018-06-30 2017-06-30

5 756 120 6 370 259
665 920 279 901
120 979 113 663
87 137 89 829

344 850 474 033
6 975 006 7 327 685

ÖREBRO 

Pontus Silow Per-Olov Eriksson

Ann Ohlsson Carl Ragnarsson Christer Grähs

Per Leandersson Helena Axelsson

Hanna Hjalmarsson Bo Appelqvist
Auktoriserad revisor Sakrevisor

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

Upplupen semesterlöneskuld

Övriga interimskulder
Upplupna sociala avgifter

Förutbetalda medlemsavgifter

Upplupen löneskatt

Vår revisionsberättelse har lämnats den                     

Sida 7 av 7

ÖREBRO 2018-10-22
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Svenska Bridgeförbundet (Sbf)
802000-4365
Räkenskapsår 2017-07-01 -
2018-06-30
Period 2017-07-01 - 2018-06-30

Resultatrapport
ÅRL

Utskrivet 2019-09-11 12:52
Senaste vernr A 1486 X 17

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3001 40-kronan -13 250,50 -13 250,50 6 218,00
3003 Spelavgift - Guld 170 520,00 170 520,00 197 730,00
3007 Spelavgift - Brons 2 653 201,00 2 653 201,00 2 705 065,00
3008 Spelavgift - Silver 493 671,00 493 671,00 504 330,00
3009 Höstsilver 58 671,00 58 671,00 63 630,00
3010 Vårsilver 47 980,00 47 980,00 54 600,00
3015 Höstsilver, omföringskonto -58 671,00 -58 671,00 -63 630,00
3016 Vårsilver, omföringskonto -47 980,00 -47 980,00 -54 600,00
3017 Övriga intäkter 2 267,96 2 267,96 4 306,80
3101 Annonsintäkter Sv Bridge 29 616,50 29 616,50 69 643,00
3201 Medlemsavgifter 5 221 250,00 5 221 250,00 5 272 035,15
3206 Riksläger 28 024,70 28 024,70 35 553,69
3221 Nybörjarträffen 3 756,00 3 756,00 4 097,00
3228 Utbildning, försäljning 5 550,00 5 550,00 35 800,00
3301 Sponsorintäkter 50 000,00 50 000,00 65 000,00
3401 SM-Par Veteraner 125 150,00 125 150,00 116 280,00
3402 SM-Par Damer 70 870,00 70 870,00 72 010,00
3403 SM-Par Mixed 131 290,00 131 290,00 143 070,00
3404 SM-Par Öppna 184 110,00 184 110,00 213 940,00
3405 SM-Lag 189 840,00 189 840,00 160 000,00
3411 Allsvenskan 306 132,00 306 132,00 357 454,00
3421 JSM-Par 0,00 0,00 506,00
3504 NM 70 104,00 70 104,00 0,00
3530 Simultantävlingar 280 413,00 280 413,00 318 604,00
3545 Svenska Cupen 414 140,00 414 140,00 612 800,00
3703 Bankettintäkter, Festival 14 400,00 14 400,00 0,00
3704 SM-finaler 258 200,00 258 200,00 236 600,00
3705 Festivalen, övriga tävlingar 1 670 546,00 1 670 546,00 1 402 983,00
3706 Festivalen bidrag 0,00 0,00 225 000,00
3707 Festivalen, sponsorer 686 500,00 686 500,00 459 000,00

Summa nettoomsättning 13 046 301,66 13 046 301,66 13 218 025,64

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 13 046 301,66 13 046 301,66 13 218 025,64

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4002 Nålar, Mästarbevis -61 410,00 -61 410,00 -59 312,00
4101 Svensk Bridge Ventura -1 872 685,08 -1 872 685,08 -1 764 049,92
4103 Sv Bridge artiklar -12 300,00 -12 300,00 -10 700,00
4201 Medlemsavg, kostnader -6 511,75 -6 511,75 -10 448,60
4202 Ledarutmärkelser -600,00 -600,00 -2 767,14
4203 Juniorkommitten -23 336,00 -23 336,00 0,00
4206 Riksläger -65 645,00 -65 645,00 -96 747,05
4207 Information/Klubbutskick -510,00 -510,00 0,00
4208 Marknadsföring -2 000,00 -2 000,00 -61 981,00
4209 Internationella avg -439 535,90 -439 535,90 -450 526,12
4222 Utbildningshelger -27 610,00 -27 610,00 0,00
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Sid 64

Svenska Bridgeförbundet (Sbf)
802000-4365
Räkenskapsår 2017-07-01 -
2018-06-30
Period 2017-07-01 - 2018-06-30
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Utskrivet 2019-09-11 12:52
Senaste vernr A 1486 X 17

Period Ackumulerat Period fg år

4237 Utbildningskommitténs kostnader -2 439,00 -2 439,00 0,00
4303 Utställning, rekrytering -5 837,50 -5 837,50 -1 875,00
4304 Bridgens dag -213,00 -213,00 -1 448,00
4311 Kursmateriel -66 813,00 -66 813,00 -81 825,00
4401 SM-Par Veteraner -37 160,00 -37 160,00 -35 260,00
4402 SM-Par Damer -42 340,00 -42 340,00 -42 990,00
4403 SM-Par Mixed -41 130,00 -41 130,00 -44 120,00
4404 SM-Par Öppna -55 540,00 -55 540,00 -47 150,00
4405 SM-Lag -112 030,00 -112 030,00 -139 726,00
4411 Allsvenskan -196 021,80 -196 021,80 -219 419,00
4420 Tävlingar, övriga 0,00 0,00 -21 080,00
4421 JSM-Par -12 851,42 -12 851,42 -14 131,00
4422 JSM-Lag 0,00 0,00 -8 197,00
4502 EM -336 883,99 -336 883,99 -152 532,00
4503 VM -451 692,32 -451 692,32 -191 743,60
4504 NM -125 364,69 -125 364,69 -40 810,23
4505 OS 0,00 0,00 -484 600,15
4508 Landslagsträning -138 109,75 -138 109,75 -174 707,90
4509 OBS-tävlingar -24 481,88 -24 481,88 -21 789,39
4513 Landslagsträning juniorer -30 265,68 -30 265,68 -24 683,00
4530 Simultantävlingar -117 450,00 -117 450,00 -118 363,00
4545 Svenska Cupen -319 881,00 -319 881,00 -307 274,00
4702 Festivalen, förbrukningsmateriel -63 180,75 -63 180,75 -136 407,55
4703 Festivalen, hotellkostnader -258 188,40 -258 188,40 -300 060,00
4704 Festivalen, SM-finaler 400,00 400,00 0,00
4705 Festivalen, sidotävlingar -80 612,00 -80 612,00 -101 888,00
4706 Festivalen, övriga kostnader -1 006 739,53 -1 006 739,53 -832 316,21
4707 Festivalen Sponsorer 0,00 0,00 -35 754,00
4708 Festivalen, personalkostnader -212 845,00 -212 845,00 -143 773,79
4709 Festivalen, löner -419 366,00 -419 366,00 -429 565,00
4710 Festivalen soc avgifter -127 102,00 -127 102,00 0,00
4711 Lagkommissionen 0,00 0,00 -1 295,00
4712 Tävlingsledarutbildning -32 660,39 -32 660,39 -90 589,29
4728 Kapten Open -141,00 -141,00 0,00
4729 Tävlingskommittén -47 784,00 -47 784,00 -5 909,00
4904 Riksstämma/Distriktsträff -91 493,00 -91 493,00 -56 100,00
4908 Representation,uppvaktning -3 546,55 -3 546,55 0,00
4909 Styrelsen -36 079,29 -36 079,29 -42 982,00
4912 Valberedningen -1 200,00 -1 200,00 -1 078,00

Summa råvaror och förnödenheter -7 009 186,67 -7 009 186,67 -6 807 973,94

BRUTTOVINST 6 037 114,99 6 037 114,99 6 410 051,70

Övriga externa kostnader

5220 Löner -2 954 411,00 -2 954 411,00 -3 113 603,00
5221 Lönebidrag 43 488,00 43 488,00 34 494,00
5222 Lokalkostnader, personal -10 000,00 -10 000,00 -12 000,00
5280 Semesterlöneskuld -296 574,00 -296 574,00 13 018,00
5611 Arbgivaravgifter -978 194,00 -978 194,00 -931 627,00
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Svenska Bridgeförbundet (Sbf)
802000-4365
Räkenskapsår 2017-07-01 -
2018-06-30
Period 2017-07-01 - 2018-06-30

Resultatrapport
ÅRL

Utskrivet 2019-09-11 12:52
Senaste vernr A 1486 X 17

Period Ackumulerat Period fg år

5711 Försäkringar, personal -277 830,00 -277 830,00 -291 192,00
5712 Löneskatt på P-premier -55 761,00 -55 761,00 -64 427,00
5820 Sjuk- o hälsovård -17 249,00 -17 249,00 -8 300,00
5911 Resor -74 044,73 -74 044,73 -126 358,84
5912 Traktamente -10 964,95 -10 964,95 -14 472,00
5913 Hotell och logi -40 535,00 -40 535,00 -30 214,50
5980 HR -2 062,50 -2 062,50 0,00
5990 Trivselkonto 0,00 0,00 2 070,00
5991 Personalmöten -4 066,00 -4 066,00 -15 692,50
5992 Representation -180,00 -180,00 -1 498,00
6002 Dator, material -65 932,00 -65 932,00 -91 166,00
6003 Dator, serviceavtal -226 247,34 -226 247,34 -265 296,19
6004 Ruter, förvaltning -1 274 369,86 -1 274 369,86 -254 240,00
6005 Dator, reparation o underhåll -1 313,00 -1 313,00 3 225,00
6006 Datakommunikation -19 170,48 -19 170,48 -28 170,90
6007 BIT Projekt 0,00 0,00 -769 423,47
6010 Lokalkostnader -65 503,00 -65 503,00 -70 826,55
6110 Hyra arbetsmaskiner -23 329,00 -23 329,00 -29 217,25
6510 Förbrukningsmateriel -43 977,45 -43 977,45 -36 269,70
6810 Telefon -118 883,10 -118 883,10 -115 331,00
6850 Porto -58 207,98 -58 207,98 -49 630,50
6860 Kostnader, övriga -13 587,00 -13 587,00 -141,00
6870 Försäkringar -29 556,00 -29 556,00 -13 684,00
6920 Revisionsarvoden -34 163,00 -34 163,00 -30 563,00
6931 Flyttkostnader Kansli 0,00 0,00 -11 484,00

Summa övriga externa kostnader -6 652 623,39 -6 652 623,39 -6 322 021,40

Övriga rörelsekostnader

7912 Avskrivning, inventarier -32 790,00 -32 790,00 -12 444,00

Summa övriga rörelsekostnader -32 790,00 -32 790,00 -12 444,00

RÖRELSERESULTAT -648 298,40 -648 298,40 75 586,30

Finansiella poster

8020 Ränteintäkter 3 315,00 3 315,00 7 247,00
8120 Räntekostnader -879,00 -879,00 -4 865,00
8150 Kursförluster -718,35 -718,35 0,00
8170 Bank- och PG-avgifter -25 289,27 -25 289,27 -23 989,50

Summa finansiella poster -23 571,62 -23 571,62 -21 607,50

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -671 870,02 -671 870,02 53 978,80

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -13 718 171,68 -13 718 171,68 -13 164 046,84

Årets resultat

8999 Redovisat resultat 0,00 0,00 -190 462,91

Summa årets resultat 0,00 0,00 -190 462,91

Sida 3(4)



Riksstämma 2019 | 12 oktober | Örebro 

Sid 66

Svenska Bridgeförbundet (Sbf)
802000-4365
Räkenskapsår 2017-07-01 -
2018-06-30
Period 2017-07-01 - 2018-06-30

Resultatrapport
ÅRL

Utskrivet 2019-09-11 12:52
Senaste vernr A 1486 X 17

Period Ackumulerat Period fg år

BERÄKNAT RESULTAT -671 870,02 -671 870,02 -136 484,11

Sida 4(4)



Riksstämma 2019 | 12 oktober | Örebro 

Sid 67

Svenska Bridgeförbundet (Sbf)
802000-4365
Räkenskapsår 2018-07-01 -
2019-06-30
Period 2018-07-01 - 2019-06-30

Resultatrapport
ÅRL

Utskrivet 2019-09-11 13:41
Senaste vernr A 1104 B 28 L 155 U 133

X 8 Y 39

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3001 40-kronan 79 438,00 79 438,00 -13 250,50
3003 Spelavgift - Guld 125 120,00 125 120,00 170 520,00
3007 Spelavgift - Brons 2 557 114,00 2 557 114,00 2 653 201,00
3008 Spelavgift - Silver 529 194,00 529 194,00 493 671,00
3009 Höstsilver 60 750,00 60 750,00 58 671,00
3010 Vårsilver 48 420,00 48 420,00 47 980,00
3015 Höstsilver, omföringskonto -60 750,00 -60 750,00 -58 671,00
3016 Vårsilver, omföringskonto -48 420,00 -48 420,00 -47 980,00
3017 Övriga intäkter 106 426,51 106 426,51 2 267,96
3101 Annonsintäkter Sv Bridge 96 455,00 96 455,00 29 616,50
3102 Prenumeration Sv Bridge 30,00 30,00 0,00
3201 Medlemsavgifter 5 124 436,00 5 124 436,00 5 221 250,00
3206 Riksläger 15 700,00 15 700,00 28 024,70
3221 Nybörjarträffen 4 098,00 4 098,00 3 756,00
3228 Utbildning, försäljning 261 743,00 261 743,00 5 550,00
3301 Sponsorintäkter 253 998,50 253 998,50 50 000,00
3401 SM-Par Veteraner 129 770,00 129 770,00 125 150,00
3402 SM-Par Damer 68 590,00 68 590,00 70 870,00
3403 SM-Par Mixed 125 400,00 125 400,00 131 290,00
3404 SM-Par Öppna 209 000,00 209 000,00 184 110,00
3405 SM-Lag 173 500,00 173 500,00 189 840,00
3411 Allsvenskan 352 256,00 352 256,00 306 132,00
3504 NM 0,00 0,00 70 104,00
3509 OBS-tävlingar 1 000,00 1 000,00 0,00
3530 Simultantävlingar 311 460,00 311 460,00 280 413,00
3545 Svenska Cupen 304 470,00 304 470,00 414 140,00
3703 Bankettintäkter, Festival 0,00 0,00 14 400,00
3704 SM-finaler 257 800,00 257 800,00 258 200,00
3705 Festivalen, övriga tävlingar 1 818 519,20 1 818 519,20 1 670 546,00
3707 Festivalen, sponsorer 425 000,00 425 000,00 686 500,00
3740 Öres- och kronutjämning -4 ,94 -4 ,94 0,00

Summa nettoomsättning 13 330 513,27 13 330 513,27 13 046 301,66

Övriga rörelseintäkter

3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal,
lönebidrag 180 263,00 180 263,00 0,00

Summa övriga rörelseintäkter 180 263,00 180 263,00 0,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 13 510 776,27 13 510 776,27 13 046 301,66

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4002 Nålar, Mästarbevis -48 451,80 -48 451,80 -61 410,00
4101 Svensk Bridge Ventura -1 826 036,05 -1 826 036,05 -1 872 685,08
4103 Sv Bridge artiklar 0,00 0,00 -12 300,00
4201 Medlemsavg, kostnader -3 091,80 -3 091,80 -6 511,75
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Sid 68

Svenska Bridgeförbundet (Sbf)
802000-4365
Räkenskapsår 2018-07-01 -
2019-06-30
Period 2018-07-01 - 2019-06-30

Resultatrapport
ÅRL

Utskrivet 2019-09-11 13:41
Senaste vernr A 1104 B 28 L 155 U 133

X 8 Y 39

Period Ackumulerat Period fg år

4202 Ledarutmärkelser -1 917,87 -1 917,87 -600,00
4203 Juniorkommitten 0,00 0,00 -23 336,00
4206 Riksläger -46 186,50 -46 186,50 -65 645,00
4207 Information/Klubbutskick 0,00 0,00 -510,00
4208 Marknadsföring -3 255,50 -3 255,50 -2 000,00
4209 Internationella avg -458 370,82 -458 370,82 -439 535,90
4221 Nybörjarträffen -1 000,00 -1 000,00 0,00
4222 Utbildningshelger -3 372,00 -3 372,00 -27 610,00
4236 Juniorsponsring -56 000,00 -56 000,00 0,00
4237 Utbildningskommitténs kostnader 0,00 0,00 -2 439,00
4239 Medlemskommitténs kostnader -645,00 -645,00 0,00
4303 Utställning, rekrytering 0,00 0,00 -5 837,50
4304 Bridgens dag 0,00 0,00 -213,00
4311 Kursmateriel -9 580,92 -9 580,92 -66 813,00
4401 SM-Par Veteraner -38 540,00 -38 540,00 -37 160,00
4402 SM-Par Damer -45 780,00 -45 780,00 -42 340,00
4403 SM-Par Mixed -42 050,00 -42 050,00 -41 130,00
4404 SM-Par Öppna -58 120,00 -58 120,00 -55 540,00
4405 SM-Lag -74 151,09 -74 151,09 -112 030,00
4406 SM-Lag Veteraner -367,00 -367,00 0,00
4411 Allsvenskan -220 364,30 -220 364,30 -196 021,80
4421 JSM-Par 0,00 0,00 -12 851,42
4502 EM -10 230,00 -10 230,00 -336 883,99
4503 VM -650 585,07 -650 585,07 -451 692,32
4504 NM -123 520,96 -123 520,96 -125 364,69
4508 Landslagsträning -180 985,95 -180 985,95 -138 109,75
4509 OBS-tävlingar -4 893,26 -4 893,26 -24 481,88
4513 Landslagsträning juniorer -1 439,00 -1 439,00 -30 265,68
4530 Simultantävlingar -140 169,00 -140 169,00 -117 450,00
4545 Svenska Cupen -383 841,80 -383 841,80 -319 881,00
4702 Festivalen, förbrukningsmateriel -31 322,20 -31 322,20 -63 180,75
4703 Festivalen, hotellkostnader -191 500,00 -191 500,00 -258 188,40
4704 Festivalen, SM-finaler -4 110,00 -4 110,00 400,00
4705 Festivalen, sidotävlingar -829 449,20 -829 449,20 -80 612,00
4706 Festivalen, övriga kostnader -175 687,35 -175 687,35 -1 006 739,53
4707 Festivalen Sponsorer -10 912,00 -10 912,00 0,00
4708 Festivalen, personalkostnader -157 643,10 -157 643,10 -212 845,00
4709 Festivalen, löner -434 057,80 -434 057,80 -419 366,00
4710 Festivalen Sociala Avgifter -128 738,91 -128 738,91 -127 102,00
4712 Tävlingsledarutbildning -58 803,09 -58 803,09 -32 660,39
4728 Kapten Open 0,00 0,00 -141,00
4729 Tävlingskommittén -29 790,00 -29 790,00 -47 784,00
4904 Riksstämma/Distriktsträff 0,00 0,00 -91 493,00
4908 Representation,uppvaktning -2 065,26 -2 065,26 -3 546,55
4909 Styrelsen -22 762,00 -22 762,00 -36 079,29
4912 Valberedningen 0,00 0,00 -1 200,00

Summa råvaror och förnödenheter -6 509 786,60 -6 509 786,60 -7 009 186,67

BRUTTOVINST 7 000 989,67 7 000 989,67 6 037 114,99
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Svenska Bridgeförbundet (Sbf)
802000-4365
Räkenskapsår 2018-07-01 -
2019-06-30
Period 2018-07-01 - 2019-06-30
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Utskrivet 2019-09-11 13:41
Senaste vernr A 1104 B 28 L 155 U 133

X 8 Y 39

Period Ackumulerat Period fg år

Övriga externa kostnader

5220 Löner -2 811 395,97 -2 811 395,97 -2 954 411,00
5221 Lönebidrag 0,00 0,00 43 488,00
5222 Lokalkostnader, personal -1 200,00 -1 200,00 -10 000,00
5280 Semesterlöneskuld 120 403,16 120 403,16 -296 574,00
5611 Arbgivaravgifter -804 837,96 -804 837,96 -978 194,00
5711 Försäkringar, personal -242 749,00 -242 749,00 -277 830,00
5712 Löneskatt på P-premier -80 772,00 -80 772,00 -55 761,00
5820 Sjuk- o hälsovård -1 180,00 -1 180,00 -17 249,00
5911 Resor -59 563,88 -59 563,88 -74 044,73
5912 Traktamente -7 123,00 -7 123,00 -10 964,95
5913 Hotell och logi -20 341,00 -20 341,00 -40 535,00
5980 HR 0,00 0,00 -2 062,50
5990 Trivselkonto -240,00 -240,00 0,00
5991 Personalmöten -10 361,00 -10 361,00 -4 066,00
5992 Representation -2 900,00 -2 900,00 -180,00
6002 Dator, material -36 943,00 -36 943,00 -65 932,00
6003 Dator, serviceavtal -226 747,22 -226 747,22 -226 247,34
6004 IT Förvaltning -1 978 935,00 -1 978 935,00 -1 274 369,86
6005 Dator, reparation o underhåll 0,00 0,00 -1 313,00
6006 Datakommunikation -21 102,14 -21 102,14 -19 170,48
6010 Lokalkostnader -114 199,00 -114 199,00 -65 503,00
6110 Hyra arbetsmaskiner -22 831,00 -22 831,00 -23 329,00
6510 Förbrukningsmateriel -49 362,24 -49 362,24 -43 977,45
6530 Redovisningstjänster -44 119,00 -44 119,00 0,00
6550 Konsultarvoden -422 292,00 -422 292,00 0,00
6570 Bankkostnader -24,00 -24,00 0,00
6810 Telefon -117 998,00 -117 998,00 -118 883,10
6850 Porto -28 166,00 -28 166,00 -58 207,98
6860 Kostnader, övriga -190,00 -190,00 -13 587,00
6870 Försäkringar 0,00 0,00 -29 556,00
6920 Revisionsarvoden -35 001,00 -35 001,00 -34 163,00

Summa övriga externa kostnader -7 020 170,25 -7 020 170,25 -6 652 623,39

Övriga rörelsekostnader

7912 Avskrivning, inventarier -3 972,38 -3 972,38 -32 790,00
7913 Avskrivning inventarier Festivalen -6 928,00 -6 928,00 0,00

Summa övriga rörelsekostnader -10 900,38 -10 900,38 -32 790,00

RÖRELSERESULTAT -30 080,96 -30 080,96 -648 298,40

Finansiella poster

8020 Ränteintäkter 3 233,00 3 233,00 3 315,00
8120 Räntekostnader -1 753,05 -1 753,05 -879,00
8150 Kursförluster 0,00 0,00 -718,35
8170 Bank- och PG-avgifter -26 401,39 -26 401,39 -25 289,27
8190 Finansiella kostnader, övriga -1 751,50 -1 751,50 0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder -309,00 -309,00 0,00
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Summa finansiella poster -26 981,94 -26 981,94 -23 571,62

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -57 062,90 -57 062,90 -671 870,02

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -13 567 839,17 -13 567 839,17 -13 718 171,68

BERÄKNAT RESULTAT -57 062,90 -57 062,90 -671 870,02
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Sid 71

Svenska Bridgeförbundet (Sbf)
802000-4365
Räkenskapsår 2017-07-01 -
2018-06-30
Period 2017-07-01 - 2018-06-30

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2019-09-11 12:51

Senaste vernr A 1486 X 17

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

1010 Kassa 552,00 -552,00 0,00
1020 Postgiro 25 10 42-8 Allm 81 620,94 -40 247,35 41 373,59
1040 HB 926 494 228 6 002 037,32 -376 514,58 5 625 522,74
1042 HB 926 493 698 junior 411 767,51 -21 593,00 390 174,51
1053 HB 926 481 568 6 661 443,40 -196 985,00 6 464 458,40
1054 HB 913 759 058 Festival 224,03 -197,83 26,20

Summa immateriella anläggningstillgångar 13 157 645,20 -636 089,76 12 521 555,44

Inventarier
1210 Kundfordringar 105 969,19 -82 179,19 23 790,00
1212 Utrednings o omföringskto -210,00 -3 380,00 -3 590,00
1216 Avräkning Bridgeförlaget 30 068,00 -5 799,00 24 269,00

Summa inventarier 135 827,19 -91 358,19 44 469,00

Kundfordringar
1510 Lager Nålar o medaljer 59 642,00 25 593,00 85 235,00
1511 Lager toner 0,00 22 125,00 22 125,00

Summa kundfordringar 59 642,00 47 718,00 107 360,00

Finansiella placeringar
1820 Inventarier 444 024,00 0,00 444 024,00
1821 Inventarier Festivalen 207 362,62 0,00 207 362,62
1829 Avskrivning Inventarier -407 261,62 -32 790,00 -440 051,62
1830 Avskrivning Festivalen -207 381,00 0,00 -207 381,00
1310 Förutbetald hyreskostnad 0,00 17 018,00 17 018,00
1330 Upplupna ränteintäkter 1 700,00 -50,00 1 650,00
1390 Övriga interimsfordringar 571 172,18 -206 731,31 364 440,87

Summa finansiella placeringar 609 616,18 -222 553,31 387 062,87

Summa tillgångar 13 962 730,57 -902 283,26 13 060 447,31

EGET KAPITAL
Summa eget kapital 0,00 0,00 0,00

SKULDER
Låneskulder

2331 Upplupna sociala avgifter -89 829,00 2 692,00 -87 137,00
2390 Övr interimskulder 0,00 -31 568,00 -31 568,00
2395 Upplupna arvoden -45 000,00 0,00 -45 000,00

Summa låneskulder -134 829,00 -28 876,00 -163 705,00

Skatteskulder
2510 Personalens källskatt -84 361,00 2 167,00 -82 194,00
2530 Semesterreserv -216 850,00 -296 574,00 -513 424,00
2531 Avsättning arbgiv.avg -63 051,00 -89 445,00 -152 496,00
2532 Upplupna löneskatter -113 663,00 -7 316,00 -120 979,00
2610 Giv för framtiden -27 940,00 0,00 -27 940,00
2612 Oredovisade medlemsavg -6 370 259,00 614 139,00 -5 756 120,00
2613 SM redovisning -348 960,00 190 960,00 -158 000,00
2616 Avräkning Festivalen -10 591,24 -30 208,76 -40 800,00
2619 Skövde 2 480,00 0,00 2 480,00

Sida 1(2)
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Svenska Bridgeförbundet (Sbf)
802000-4365
Räkenskapsår 2017-07-01 -
2018-06-30
Period 2017-07-01 - 2018-06-30

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2019-09-11 12:51

Senaste vernr A 1486 X 17

Ing balans Period Utg balans

2622 Avräkning Daniel Gullberg -4 431,00 2 110,00 -2 321,00
Summa skatteskulder -7 237 626,24 385 832,24 -6 851 794,00

Övriga skulder
2780 Landslagsfonden -1 433 689,51 341 329,00 -1 092 360,51
2781 Juniortruppsfonden -66 583,00 33 468,00 -33 115,00
2782 EM-fonden 86 300,00 -16 870,00 69 430,00
2785 Juniorfonden -810 856,00 -33 616,00 -844 472,00
2786 Juniorkonto MG -258 024,50 32 456,00 -225 568,50
2991 Kapitalbehållning -1 166 045,51 0,00 -1 166 045,51
2997 Balanserad vinst/förlust -1 880 791,90 0,00 -1 880 791,90
2998 Föregående års resultat 0,00 -190 462,91 -190 462,91
2999 Redovisat resultat -190 462,91 190 462,91 0,00

Summa övriga skulder -5 720 153,33 356 767,00 -5 363 386,33

Summa skulder -13 092 608,57 713 723,24 -12 378 885,33

Summa eget kapital och skulder -13 092 608,57 713 723,24 -12 378 885,33

BERÄKNAT RESULTAT 870 122,00 -188 560,02 681 561,98

Transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i K1-rapporten
2110 Leverantörsskulder -175 764,00 -475 467,00 -651 231,00
2113 Skuld till Ulf Onsberg - Litografier -3 450,00 0,00 -3 450,00
2115 Klubbarskonto i Ruter -646 886,00 -7 843,00 -654 729,00
2121 Sponsring 1933 - Klubben -44 022,00 0,00 -44 022,00

Summa transaktioner på konton som ej ligger fördefinierade i
K1-rapporten

-870 122,00 -483 310,00 -1 353 432,00

Sida 2(2)
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Svenska Bridgeförbundet (Sbf)
802000-4365
Räkenskapsår 2018-07-01 -
2019-06-30
Period: 2018-07-01 - 2019-06-30

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2019-09-11 14:48

Senaste vernr A 1104 B 29 L 155 U 133
X 8 Y 39

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

1020 Postgiro 25 10 42-8 Allm 41 373,59 41 373,59 256 155,41 297 529,00
1040 HB 926 494 228 5 625 522,74 5 625 522,74 -563 511,27 5 062 011,47
1042 HB 926 493 698 junior 390 174,51 390 174,51 6 900,00 397 074,51
1053 HB 926 481 568 6 464 458,40 6 464 458,40 3 266,00 6 467 724,40
1054 HB 913 759 058 Festival 26,20 26,20 207 436,40 207 462,60

Summa immateriella anläggningstillgångar 12 521 555,44 12 521 555,44 -89 753,46 12 431 801,98

Materiella anläggningstillgångar

1210 Kundfordringar 23 790,00 23 790,00 -23 790,00 0,00
1212 Utrednings o omföringskto -3 590,00 -3 590,00 -2 860,67 -6 450,67
1216 Avräkning Bridgeförlaget 24 269,00 24 269,00 26 873,00 51 142,00

Summa materiella anläggningstillgångar 44 469,00 44 469,00 222,33 44 691,33

Finansiella anläggningstillgångar

1310 Förutbetald hyreskostnad 17 018,00 17 018,00 391,00 17 409,00
1330 Upplupna ränteintäkter 1 650,00 1 650,00 -33,00 1 617,00
1390 Övriga interimsfordringar 364 440,87 364 440,87 155 107,92 519 548,79

Summa finansiella anläggningstillgångar 383 108,87 383 108,87 155 465,92 538 574,79

Summa anläggningstillgångar 12 949 133,31 12 949 133,31 65 934,79 13 015 068,10

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

1430 Skattekonto 0,00 0,00 18 324,00 18 324,00

Summa varulager m.m. 0,00 0,00 18 324,00 18 324,00

Kortfristiga fordringar

1510 Lager Nålar o medaljer 85 235,00 85 235,00 3 475,20 88 710,20
1511 Lager toner 22 125,00 22 125,00 -22 125,00 0,00

Summa kortfristiga fordringar 107 360,00 107 360,00 -18 649,80 88 710,20

Kortfristiga placeringar

1820 Inventarier 444 024,00 444 024,00 0,00 444 024,00
1821 Inventarier Festivalen 207 362,62 207 362,62 126 800,00 334 162,62
1829 Avskrivning Inventarier -440 051,62 -440 051,62 -3 972,38 -444 024,00
1830 Avskrivning Festivalen -207 381,00 -207 381,00 -6 928,00 -214 309,00

Summa kortfristiga placeringar 3 954,00 3 954,00 115 899,62 119 853,62

Summa omsättningstillgångar 111 314,00 111 314,00 115 573,82 226 887,82

SUMMA TILLGÅNGAR 13 060 447,31 13 060 447,31 181 508,61 13 241 955,92
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Svenska Bridgeförbundet (Sbf)
802000-4365
Räkenskapsår 2018-07-01 -
2019-06-30
Period: 2018-07-01 - 2019-06-30

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2019-09-11 14:48

Senaste vernr A 1104 B 29 L 155 U 133
X 8 Y 39

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Obeskattade reserver

2110 Leverantörsskulder -651 231,00 -651 231,00 393 117,09 -258 113,91
2113 Skuld till Ulf Onsberg - Litografier -3 450,00 -3 450,00 3 450,00 0,00
2115 Klubbarskonto i Ruter -654 729,00 -654 729,00 -503 996,00 -1 158 725,00
2121 Sponsring 1933 - Klubben -44 022,00 -44 022,00 44 022,00 0,00

Summa obeskattade reserver -1 353 432,00 -1 353 432,00 -63 406,91 -1 416 838,91

Långfristiga skulder

2331 Upplupna sociala avgifter -87 137,00 -87 137,00 19 366,00 -67 771,00
2390 Övr interimskulder -31 568,00 -31 568,00 -28 638,00 -60 206,00
2395 Upplupna arvoden -45 000,00 -45 000,00 0,00 -45 000,00

Summa långfristiga skulder -163 705,00 -163 705,00 -9  272,00 -172 977,00

Kortfristiga skulder

2510 Personalens källskatt -82 194,00 -82 194,00 19 949,00 -62 245,00
2530 Semesterreserv -513 424,00 -513 424,00 120 403,16 -393 020,84
2531 Avsättning arbgiv.avg -152 496,00 -152 496,00 37 684,97 -114 811,03
2532 Upplupna löneskatter -120 979,00 -120 979,00 6 107,00 -114 872,00
2610 Giv för framtiden -27 940,00 -27 940,00 0,00 -27 940,00
2612 Oredovisade medlemsavg -5 756 120,00 -5 756 120,00 113 697,00 -5 642 423,00
2613 SM redovisning -158 000,00 -158 000,00 158 000,00 0,00
2616 Avräkning Festivalen -40 800,00 -40 800,00 -193 881,73 -234 681,73
2619 Skövde 2 480,00 2 480,00 -2 480,00 0,00
2622 Avräkning Daniel Gullberg -2 321,00 -2 321,00 0,00 -2 321,00
2780 Landslagsfonden -1 092 360,51 -1 092 360,51 -360 750,00 -1 453 110,51
2781 Juniortruppsfonden -33 115,00 -33 115,00 -3 983,00 -37 098,00
2782 EM-fonden 69 430,00 69 430,00 -28 040,00 41 390,00
2785 Juniorfonden -844 472,00 -844 472,00 -59 599,00 -904 071,00
2786 Juniorkonto MG -225 568,50 -225 568,50 27 000,00 -198 568,50
2991 Kapitalbehållning -1 166 045,51 -1 166 045,51 0,00 -1 166 045,51
2997 Balanserad vinst/förlust -1 880 791,90 -1 880 791,90 -190 462,91 -2 071 254,81
2998 Föregående års resultat -190 462,91 -190 462,91 862 332,93 671 870,02
2999 Redovisat resultat 671 870,02 671 870,02 -614 807,12 57 062,90

Summa kortfristiga skulder -11 543 310,31 -11 543 310,31 -108 829,70 -11 652 140,01

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-13 060 447,31 -13 060 447,31 -181 508,61 -13 241 955,92

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00

Sida 2(2)
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Svenska Bridgeförbundet | Karlsgatan 28 | S-703 41 ÖREBRO | SVERIGE 
Tel: +46 (0)19 - 277 24 85 | kansliet@svenskbridge.se | www.svenskbridge.se 

BIC: ESSESESS | IBAN: SE9250000000052511004968 | Org. nr: 802000-4365 
 

1 av 1 -- 2019-08-29 
Sparad av Micke Melander  
Dokumentnamn: Förslag medlemsavgifter Svenska Bridgeförbundet RS2019 

 
Förslag till beslut om medlemsavgifter  
 
Styrelsen för Svenska Bridgeförbundet föreslår Riksstämman 2019 besluta om att den 
årliga medlemsavgiften för verksamhetsåren 2020-2021 och 2021-2022 blir: 
 
Normal medlemsavgift   280:-  
För juniorer   0:-  
I-medlemmar   0:-  
 
Förslaget innebär att den normala medlemsavgiften höjs med 50:-. 
 
 

 
Styrelsen 
Svenska Bridgeförbundet 
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Svenska Bridgeförbundet | Måldokument 2020-2025  
 
Bridge ska vara lättillgängligt och vi skall erbjuda alla möjligheten att utöva och verka inom bridgen 
utifrån egna förutsättningar och ambitioner. Bridge är en sport där alla är välkomna! Vår verksamhet 
bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår sport ska alla behandlas lika och allas åsikter 
är lika mycket värda. 
 
Vision & mål 
År 2025 speglar våra medlemmar den mångfald av människor som finns i samhället. År 2025 har varje 
förening ökad tillgång till lokaler och dessa är lättillgängliga och anpassade för att bedriva föreningens 
verksamhet. År 2025 har antalet medlemmar upp till 18-år ökat med 30% i vårt medlemsregister 
 
Värdegrund 
Svensk Bridge står för nytänkande och mod att fatta beslut som skapar förändring. Vi är en 
sammanhållen organisation med starka klubbar som både bedriver och utvecklar verksamheten och som 
har ett välorganiserat stöd i sina distriktsförbund. På alla olika nivåer inom Svensk Bridge har vi ett stort 
antal engagerade entusiaster som spelare, tävlingsledare, funktionärer och förtroendevalda. Vår sport 
har stor påverkan ur ett folkhälsoperspektiv. 
 
Det är enkelt att hitta till en bridgeklubb i din närhet och lätt att komma igång med att börja spela. Här är 
alla välkomna och vi erbjuder olika former av träning och tävling anpassade utifrån olika målgrupper och 
deras behov och önskemål. Allt ifrån de som vill bli bäst i världen till de som vill utöva bridge för att 
bibehålla eller uppnå en god hälsa. Det gör att vi har en stor mängd spelare som valt att utöva bridge och 
stannar kvar hela livet samtidigt som nya spelare i alla åldrar tillkommer. 
 
Våra elitspelare tillhör världstoppen. Vi har ett stort antal spelare på hög internationell nivå som är 
förebilder för sporten. Det finns möjlighet för fler att satsa mot eliten. Svensk Bridge fångar upp och 
förädlar de talanger som växer fram i klubbarna. Internationellt är vi erkända som världsledande inom 
tävlingsarrangemang och har lyckats kombinera en stark tradition inom området och även förädlat och 
anpassat det till nutid. 
 

Utveckling 
Utveckling, framåtanda och nytänkande ska prägla Svensk Bridges arbete och verksamhet. Att vilja göra 
framsteg ska vara ledstjärnan inom vår verksamhet på alla nivåer. Det handlar både om att som individ få 
möjlighet att ständigt utvecklas utifrån sin egen ambition och nivå samt att som funktionär få utvecklas 
inom sitt gebit och ledarskap eller att som förtroendevald erhålla kunskaper för att driva organisationen.  
 
Vi arbetar målmedvetet med våra medlemmars hela livscykel för att säkerställa att vi blir fler 
bridgespelare och att alla kan ha en god utveckling. 
 

• Vi stärker får förmåga att rekrytera nya medlemmar genom att: 
• Vidareutveckla projektet ”30 000 till 2020”, där de ingående klubbarna visar mycket 

goda resultat och är utmärkta förebilder för andra klubbar som vill göra liknande 
satsningar. 

• Ta juniorrekryteringserfarenheter från Varberg och Norrköping till andra klubbar, med 
starkt stöd från förbundet. 

• Arbeta vidare med minibridge som rekryteringskoncept. 
• Våra medlemmar fortsätter att utvecklas eftersom: 

• Vi tar fram material och skapar tillfällen för de som har kommit en bit på vägen och är 
förbi skolornas utbildningar. 

 
Vi utvecklar arbetet med särskilda medlemsgrupper, främst juniorer. Vi måste arbeta målmedvetet med 
att öka antalet juniorer, både bredd och elit. Vi driver projekt och genomför riktade insatser som är 
anpassade för att nå, attrahera och motivera juniorer: 
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• Utveckla kursverksamhet och klubbspel så att det passar ungdomar: 
• Både fysiskt och digitalt material. 
• Undervisning och övningar på nätet. 
• Inga sena kvällstider för yngre juniorer. 

• Dokumentera, utveckla och dela hela tiden erfarenheterna från pilotklubbarna som har 
varit tidigt ute med juniorsatsningar. 

• Utbilda ledare lokalt och regionalt som kan driva juniorverksamheten vidare.  
• Utveckla permanent stödfunktion centralt på förbundet som utbildar, utvecklar och 

stöttar regionala och lokala ungdomsledare. 
• Vidareutveckla marknadsförings- och utbildningsmaterial för ungdomar så att det är 

relevant och engagerande. 
• Stärk organisation och stöd kring juniorlandslag och elitsatsande juniorer. Använd dessa 

juniorer som ungdomsambassadörer för sporten. 
• Samverka aktivt med andra länder som har lyckats med juniorsatsningar. Anpassa 

erfarenheterna till svenska förhållanden. 
• Vi utvecklar bridgen inom skolverksamheten genom att: 

• Börja bearbeta högstadie- och gymnasieskolor där det finns volym, där det finns 
bridgespelande personal eller där det finns en klubb som klarar av att ta hand 
om juniorer. Förbundet har förmåga att ge betydande stöd. 

• Börja attrahera och rekrytera med minibridge och låta bridge komma först i 
klubbens / bridgeskolans regi. 

• Arrangera tävlingar i minibridge, samt låta klasser och skolor tävla mot varandra. 
Vi har som målsättning att arrangera skol-SM i både minibridge och bridge. 

 

Rent spel och bra tävlingsverksamhet 
Det är självklart att vi inom Svensk Bridge tävlar på lika villkor och följer de regler som vi satt upp för vår 
tävlingsverksamhet. Vi tar tillsammans avstånd från och jobbar förebyggande mot all form av doping och 
fusk. 
 
Tävlingsverksamheten fungerar i stort mycket bra, men vi behöver fortsätta att utbilda tävlingsledare 
och vi måste ständigt utveckla verksamheten så att tävlingar på alla nivåer både behåller sin 
dragningskraft och för bridgen i Sverige framåt. 
 

• Vi har en effektiv organisation med förmåga att: 
• Utbilda tävlingsledare på alla nivåer. 
• Vidareutveckla det tekniska stödet för tävlingsverksamheten. 

• Vi ökar deltagande i våra tävlingar genom att: 
• Arbeta aktivt med att utveckla roliga och utmanande tävlingsformer. 
• Erbjuda olika tävlingslängder för olika målgrupper. 
• Gå vidare med HCP, strata och liknande koncept för att möjliggöra bättre 

tävlingsmöjligheter utefter spelstyrka. 
• Vi ökar attraktionskraften i våra arrangemang genom att: 

• Säkerställa goda möjligheter för evenemang nationellt, regionalt och lokalt – och 
identifiera målgrupperna. 

• Utreda vad det är som gör att vissa arrangemang utgör så attraktiva paketeringar. 
 

Attraktiva utbildningar 
Utbildningarna är lättillgängliga och efterfrågade. Vi har en uppdaterad utbildningsstruktur som 
utvecklar verksamheten inom Svensk Bridge och som ger alla de kunskaper som de behöver i sina olika 
roller. Till exempel spelare, ledare, tävlingsledare samt övriga funktionärer. 
 

• Vi stärker vår förmåga att utbilda medlemmar genom att: 
• Vidareutveckla det nya utbildningsmaterialet och se till att det är väl känt och förankrat i 

organisationen. 
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• Arbeta vidare med minibridge som inkörsport till bridgeutbildning, inte minst för att 
jämna ut och höja standarden på kortspelet hos kursdeltagarna. 

 
Samverkan 
För att Svensk Bridge ska nå önskad målsättning och få den verksamhet vi arbetar mot är samverkan en 
nödvändighet. Ensamma kommer vi ingenstans, men tillsammans – klubbar, distrikt, förbund och privata 
aktörer – kan vi nå hur långt vi vill. Samverkan ska också prägla klimatet som helhet, allt från klubb till 
distrikt och förbund inom Svensk Bridge. 
 

• Vi når ett ökat engagemang på alla nivåer genom att: 
• Förbundet är motorn i att möjliggöra och utveckla intern samverkan, samtidigt som 

distrikt och klubbar har nyckelroller i detta arbete. 
• Vi blir bättre på att hela tiden hålla koll på vad det är som engagerar och motiverar våra 

medlemmar. Förbundet har en viktig funktion i att dokumentera och förmedla 
erfarenheter mellan klubbar, distrikt och andra arrangörer av bridgeevenemang. 

• Vi blir bättre på att utveckla och sprida lyckade tävlingskoncept och paketeringar av 
bridge ihop med andra upplevelser. Samvaron är för många lika viktigt som spelet i sig 
och bidrar i högsta grad till att bridgen attraherar och engagerar. 

• Vi utvecklar vår externa samverkan – med t ex SISU/RF – för att möjliggöra så bra externt 
stöd som möjligt. 

 

En stark organisation 
Vi är en sammanhållen organisation med starka klubbar och distrikt som är ett uppskattat stöd med olika 
former av samarbeten och goda exempel. För att göra det enkelt använder vi oss av digitala hjälpmedel 
och verktyg för att underlätta administration och kommunikation på alla nivåer. Exempel på det är 
digitala system för tävlingsarrangörer och för att som publik kunna följa tävlingar både på plats och på 
distans, samt att delar av utbildningsutbudet är webbaserat.  
 

• Organisations- och verksamhetsutveckling går mot målbilden ”en stark organisation i alla led” 
genom att: 

• Vi tydliggör och uppdaterar våra roller och ansvarsområden i organisationen – för en 
effektiv fördelning, planering och uppföljning av arbetet när vi inte längre verkar genom 
den tidigare konsulentorganisationen. 

• Vi underlättar distriktens och klubbarnas arbete. 
• Förbundet löpande utvärderar och utvecklar kommunikation och mötesformer med 

distrikt, klubbar och medlemmar. 
• Vi definierar den framtida behovsbilden för kansliet och jämför den med kompetens och 

kapacitet för att identifiera utvecklings- och rekryteringsbehov. 
• Ständigt förbättra och effektivisera våra tekniska miljöer och lösningar, för att 

överkomma hinder, som avstånd, volym eller komplexitet. 
• Vi möjliggör ökad självbetjäning för både funktionärer och medlemmar. 

 
• Förbundet säkerställer en ekonomi i balans över tiden genom att: 

• Höja medlemsavgiften 20/21 och sedan låter den följa med ett lämpligt index, så att vi 
säkerställer en långsiktigt sund finansiering av verksamheten. 

• Fastställa ekonomiska principer, som hur intäktsfördelningen bör se ut mellan 
medlemsavgifter, spelavgifter och andra intäkter. 

• Säkerställa stabila och förutsägbara intäkter. 
• Eftersträva kostnadseffektivitet. 

 
• För att klara av allt ovanstående behöver vi stärka organisationen för att kunna stödja 

klubbarnas nödvändiga utveckling. 
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Reviderad budget SBF 2019 - 2021 
   
    
INTÄKTER 19/20 20/21 21/22 
Medlemsavgifter 5 060 000 6 020 000 6 020 000 
SM, Allsvenska netto 800 000 800 000 800 000 
Övriga tävlingar (ej festival och cup) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 
Festival Cup netto 250 000 250 000 250 000 
Prov, Annons, Sponsorer etc 400 000 400 000 400 000 
Räntenetto 15 000 15 000 15 000 
SUMMA INTÄKTER 9 725 000 10 685 000 10 685 000 

   
 

KOSTNADER   
 

Personal 4 500 000 4 500 000 4 500 000 
IT 1 400 000 1 000 000 1 000 000 
Tidning 1 775 000 1 775 000 1 775 000 
Landslag 300 000 1 700 000 1 200 000 
Juniorer 100 000 100 000 100 000 
Medlemsstöd 500 000 500 000 800 000 
Övrigt kansli 500 000 500 000 500 000 
Styrelse, Stämma 200 000 100 000 100 000 
Internationella avgifter 450 000 450 000 450 000 
SUMMA KOSTNADER 9 725 000 10 625 000 10 425 000 

   
 

   
 

Intäkter 9 725 000 10 685 000 10 685 000 
Kostnad -9 725 000 -10 625 000 -10 425 000 

   
 

Resultat 0 60 000 260 000 
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Kommentarer till Budgetförslag 2019-2021 
 
Kostnader 

  Personal 
 Personalstyrkan ligger för närvarande på 6,25 tjänster. 
  
 IT 
 På kostnadssidan så står utvecklingen av BIT för merparten av kostnaderna. 

 
Vi har en mycket mer driftsäker IT-leverantör och plattform som bör medföra att 
kostnaderna är stadiga. 

  
 Tidning 

 
Förhoppningen är att kostnaderna kan hållas nere, utan att vi minskar på kvalitén 
av tidningen Bridge.  

 
En besparingsåtgärd som redan genomförts är att det nu bara skickas ut en tidning 
per hushåll om flera på samma adress är medlemmar.  

 
 
Landslag 

 
Förslaget är att vi utnyttjar vår landslagsfond till större del än normalt 19-20 och 
kompenserar det under verksamhetsåret 20-21. 

  
 Medlemsstöd/Klubbstöd 

 

Vi försöker arbeta kostnadseffektivare med moderna lösningar för att sänka tex 
portokostnader. I budgeten finns en utökad service till våra medlemmar med 
inriktning på support avseende BM/Ruter/Bit/TL under måndag-torsdag 18.00-
23.00. 

  
 Juniorer 

 
Oförändrat. För de flesta satsningar som görs kommer resurserna från våra 
befintliga fonder. 

  
 Övrigt kansli 
 Oförändrat. 
  
 Styrelse, Riksstämma och Distriktsträff 
 Lägre kostnad de år vi traditionellt hållit distriktsträff tidigare. 
  
 Internationella Avgifter 
 Här varierar kostnaderna då vi faktureras av WBF och EBL i dollar respektive euro. 
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Intäkter 

  
 Medlemsavgifter 

 
Vi budgeterar med en minskning av antalet medlemmar i samma takt det varit de 
senaste två åren.  

  
  
 Övriga tävlingar 

 
Vi budgeterar med att den minskning vi sett de senaste två åren till viss del planar 
ut. 

  
  
 Sponsorer / Annonser 

 
Med en bättre och modernare hemsida är förhoppningen att vi ska kunna öka på 
dessa intäkter. 
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Översikt: Motioner till riksstämman 2019 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Fullt stöd för mixedlandslaget  BK S:t Erik 
Stockholms Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse yrkar bifall 
 
2. Jämställt stöd för mixedlandslaget  Dan Bylund 
Medelpads Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse anser motionen vara besvarad via motion 1. 
 
3. Jämn fördelning mellan landslagsklasserna Lars Goldberg 
Stockholms Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse anser motionen vara besvarad via motion 1 
 
4. Inrättande av kapten för mixedklassen  Lars Goldberg 
Stockholms Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse yrkar avslag  
 
5. Dubbla landslagsspel   Lars Goldberg  
Stockholms Bridgeförbund yrkar avslag 
SBF styrelse yrkar avslag 
 
6. Funktionalitet e-post till grupper  Stockholms BF 
Stockholms Bridgeförbund bifaller och tilläggsyrkar 
SBF styrelse yrkar bifall  
 
7. Försäkringar för spelare och ledare  Eva Abragi 
Stockholms Bridgeförbund yrkar på utredning 
SBF styrelse yrkar avslag 
 
8. Utredning om BIT projektet  Östra Mellansvenska BF 
Östra Mellansvenska BF bifaller 
SBF styrelse yrkar bifall 
 
9. Junioransvarig i Svensk Bridge  Lars Nilsson 
Stockholms Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse yrkar avslag 
 
10. Skifte på SM Damer och Veteraner datum Mariza Håkansson, Moa Petersen 
Göteborgs Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse yrkar avslag 
 
11. Skifte på SM Damer och Veteraner datum  Maria Grönkvist, Catharina Ahlesved  
 Örebro Läns Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse anser motionen vara besvarad via motion 10 
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12. SM Damer datum   Gunnar Andersson 
Stockholms Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse anser motionen vara besvarad via motion 10 
 
13. SM Damer datum   Gudrun Strandberg 
Stockholms Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse anser motionen vara besvarad via motion 10 
 
14. SM Damer och Veteraner datum  Agneta Svanberg, Bobbo Jovic, Britt Björk 
Hallands Bridgeförbund bifaller och tilläggsyrkar Ingegerd Peterson, Gunvorg Bengtsson, 
SBF styrelse anser motionen vara besvarad  via motion 10 Birgitta Lénberg, Gunilla Andersson, Elena  
     Bolanos, Andrea Nilsson, Maya Lo Björk 
     Heed, Britt Marie Warborn 
 
15. SM Damer och Veteraner datum  Patricia Kronbäck 
Gävleborgs Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse anser motionen vara besvarad via motion 10 
 
16. Speldagar för SM Damer   Peggy Nyholm, Eva Gunnarsson 
Värmland-Dal bifaller 
SBF styrelse anser motionen vara besvarad via motion 10 
 
17. SM Damer och Veteraner datum  Ann-Sophie Andersson 
Upplands Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse anser motionen vara besvarad via motion 10 
 
18. Beräkning av röstetal   Thomas Axenbratt 
Bohuslän-Dals Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse yrkar bifall och tilläggsyrkar 
 
19. Angående SBFs verksamhetsår  Göteborgs Bridgeförbund 
Göteborgs Bridgeförbund bifaller 
SBF styrelse yrkar avslag och har annat förslag 
 
20. Val av sätt att höja medlemsavgiften  BK Bridgehuset 
Skånes Bridgeförbund yrkar avslag på motionen 
SBF styrelse yrkar avslag och har annat förslag 
__________________________________________________________________________________ 
 
MME 2019-09-16 
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  StBF 3 

   
Fyra motioner inom samma område: 
__________________________________________________ 
 
 
 

 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 
via Stockholms Bridgeförbund 

 
 
MOTION 
till Riksstämman oktober 2019 

Vi yrkar 
att Riksstämman beslutar att förbundet bekostar utgifter for mixedlandslaget i 

EM och VM från och med innevarande säsong enligt samma principer som 
gäller för övriga landslag (öppna, damer, seniorer och juniorer). 

Motiv 
Det finns idag ingen anledning att särbehandla mixedlandslaget som 
representerar Sverige i Europa- och världsmästerskap. En liknande debatt var 
föremål för beslut 2009 då seniorerna/veteranerna efter riksstämmobeslut erhöll 
samma ekonomiska villkor. 

Förbundet har i det senast publicerade bokslutet per 30 juni 2018 fonderade 
medel i landlagsfonden på 1 056 046 kr (se bilaga). Under det verksamhetsår 
som avslutades 2019-06-30 har inga mästerskap genomförts varför fonden inte 
kan ha minskat i värde. 

Svenska Bridgeförbundet är ett rikt förbund (per 30 juni 2018) med ett stort eget 
kapital på 2 565 430 kr exklusive landslags- och juniorfonderna på tillsammans 
1 900 518 kr. Likviditeten är mycket god varför ekonomin inte utgör en 
restriktion i sammanhanget. 

För BK S:t Eriks styrelse 
 

Mårten Gustawsson 
Ordförande 
  

1
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Bilaga: Utdrag balansräkning per 2018-06-30 
 
 
SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET    
Org.nr. 802000-4365    

BALANSRÄKNING  2018-06-30 2017-06-30  
 Not   

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Eget kapital vid räkenskapsårets början  323 7300 3 183 321  
Korrigeringar vid övergång till BFNAR 2016:10    
Årets resultat  -671 870 53 978  

Eget kapital vid räkenskapsårets slut  2 565 430 3 237 300  

Avsättningar    
Landslagsfonden  1 056 046 1 413 973  
Juniorfonden  844 472 810 856  

  -_._---_   
Summa avsättningar  1 900 518 2 224 829  

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  651 231 175 764  
Övriga skulder  968 263 997 153  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6  6 975 006 7 327 685  
Summa kortfristiga skulder  8 594 500 8 500 602  
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 13 060 448 13 962 731  

 
  

Motionssvar: Fullt stöd för mixedlandslaget

Styrelsen yrkar bifall av motionen.  

När vi valt att yrka bifall till denna motion har vi noga analyserat svaren från den enkät som förbundets  
medlemmar svarat på.  Hela 71 % har svarat att det just nu är en lagom kostnadsnivå för landslagen. 

För att hålla landslagskostnaden intakt så kommer alla andra klassers träningsbudgetar behöva strykas 
helt. Dock kvarstår träningsbudgeten för juniorer, men andra fördelningar är så klart också möjliga. 
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2

Motionssvar: Jämställt stöd för mixedlandslaget

Styrelsen anser motionen vara besvarad i och med att SBF tillstyrkt motion 1.
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___________________________________________________________ 
 

 

 

Motion avseende ekonomin för våra fyra ”vuxna” landslag (open, dam, 
senior, mixed) 

Föreslår att den ekonomiska fördelningen mellan de fyra landslagsklasserna 
fördelas relativt jämnt. Kan inte nya medel tillföras föreslås att kostnaderna för 
”dagersättningar” och ”coach på plats” reduceras. I de olika 
landslagsklassernas ekonomi ingår även medel för träningstävlingarna. 

 

Motivering 

Rättvisa är ett viktigt begrepp i dagens samhälle, i detta fall talar vi om kön och 
klasser som det ska utjämnas emellan. 

Dagersättningar är inte obefogat men kommer i andra hand. 

Coach hemmavid som bokar hotell o flyg mm är högst väsentligt, medan coach 
på plats är bra att ha men kommer i andra hand den med. 

Lars Goldberg (9298) 
 
_____________________________________________________________ 

 

Motion avseende ”proffesionellt tänkande” kapten till mixedlandslaget 

Föreslår att engagerad kapten för mixedlandslaget vidtalas, inkluderande 
träningsmatcher och deltagande i relevanta internationella turneringar och 
löpande kontakt med parvis sammansatt landslagstrupp 

 

Motivering 

I VM i kina i höst representeras Sverige av två partnerskap som mer eller 
mindre aldrig har spelat ihop. VM-uttagningen samlade bara två lag trots att 
mixedklassen ursprungligen loggade intresseanmälningar från 20 par över hela 
landet. Under de senaste 1-2 åren har inga träningsmatcher eller 
träningsturneringar arrangerats, inga nyhetsbrev med tips och motivation har 
skickats ut.   

Men kan man inte utjämna ekonomin mellan landslagen och kan man inte 
upprätta skyddsregler mot dubbla landslagspel blir tyvärr kaptenens 
arbetsuppgift näst intill omöjlig. 

Lars Goldberg (9298) 

_____________________________________________________________ 

3

Motionssvar: Jämn fördelning mellan landslagsklasserna

Styrelsen anser motionen vara besvarad i och med att SBF tillstyrkt motion 1.
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___________________________________________________________ 
 

 

 

Motion avseende ekonomin för våra fyra ”vuxna” landslag (open, dam, 
senior, mixed) 

Föreslår att den ekonomiska fördelningen mellan de fyra landslagsklasserna 
fördelas relativt jämnt. Kan inte nya medel tillföras föreslås att kostnaderna för 
”dagersättningar” och ”coach på plats” reduceras. I de olika 
landslagsklassernas ekonomi ingår även medel för träningstävlingarna. 

 

Motivering 

Rättvisa är ett viktigt begrepp i dagens samhälle, i detta fall talar vi om kön och 
klasser som det ska utjämnas emellan. 

Dagersättningar är inte obefogat men kommer i andra hand. 

Coach hemmavid som bokar hotell o flyg mm är högst väsentligt, medan coach 
på plats är bra att ha men kommer i andra hand den med. 

Lars Goldberg (9298) 
 
_____________________________________________________________ 

 

Motion avseende ”proffesionellt tänkande” kapten till mixedlandslaget 

Föreslår att engagerad kapten för mixedlandslaget vidtalas, inkluderande 
träningsmatcher och deltagande i relevanta internationella turneringar och 
löpande kontakt med parvis sammansatt landslagstrupp 

 

Motivering 

I VM i kina i höst representeras Sverige av två partnerskap som mer eller 
mindre aldrig har spelat ihop. VM-uttagningen samlade bara två lag trots att 
mixedklassen ursprungligen loggade intresseanmälningar från 20 par över hela 
landet. Under de senaste 1-2 åren har inga träningsmatcher eller 
träningsturneringar arrangerats, inga nyhetsbrev med tips och motivation har 
skickats ut.   

Men kan man inte utjämna ekonomin mellan landslagen och kan man inte 
upprätta skyddsregler mot dubbla landslagspel blir tyvärr kaptenens 
arbetsuppgift näst intill omöjlig. 

Lars Goldberg (9298) 

_____________________________________________________________ 

4

Motionssvar: Inrättande av kapten för mixedklassen

SBF styrelse yrkar på avslag av motionen.  
 
Det är fullt möjligt att detta är rätt beslut men det är en uppgift för kommande UK och styrelse att besluta 
om mixedlaget ska ha en förbundskapten.  Styrelsen anser inte detta vara en fråga för riksstämman. 
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Motion avseende ”dubbla landslagsspel” i våra fyra ”vuxna” landslag 
(open, dam, senior, mixed) 

Föreslår att deltagande i två olika mästerskapsklasser inte ska vara tillåtet inom 
en 12 månadersperiod. 

 
 

Motivering 

Medlen för landslagsspel och landslagsträning är begränsade. Att en och 
samma person ska kunna åtnjuta dubbla förmåner under samma säsong är 
osmakligt orättvist. 

Personer ska inte kunna säga att jag spelar med er om jag inte blir uttagen hos 
dom andra. Kapten och medspelare ska inte behöva känna osäkerhet om vissa 
personer inte ska beaktas för att de troligen ska spela i ett annat lag.  

Medel för träning och arbete med kontakt och teambuilding ska inte tillfalla 
personer som inte säkert vill spela hela vägen. 

Vissa tävlingar som tex VM har gemensam speltidpunkt medan andra tävlingar 
som EM och öppna EM och NM spelar sina klasser vid delvis olika tillfällen. 

Sist men inte minst är den ”svaga mixedklassen” (prestigemässigt altså) nästan 
helt beroende av  skyddsregler” av detta slag. 

 

Lars Goldberg (9298) 
 

 

Stockholms Bridgeförbund bifaller att ändring görs för Mixed-lagen. Dock anser 
vi att Mixed-laget ska tas ut utan restriktioner. 
 

5

Motionssvar: Dubbla landslagsspel

SBF styrelse yrkar på avslag av motionen. 

När det handlar om landslagslagsspel så vill SBF alltid ställa upp med bästa möjliga lag.  Det är skillnad på 
ungdomsverksamhet och landslagsverksamhet när det gäller fördelning av gracer.
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Motion till Riksstämman Sveriges Bridgeförbund 2019 

 

Vi yrkar att SBF prioriterar och presenterar en tidsplan för funktionaliteten att skicka e-
post till olika grupper av medlemmar via BIT. 

 

Motivering: 

Att kunna kommunicera med medlemmarna är en av det viktigaste funktioner för 
distrikten/klubbarna. Distrikten/klubbarna har behov av att nå olika grupper som t ex 
”Damer” och ”Medlemmar med Max ruternål” (guppen juniorer finns redan).  Det är också 
viktigt att nå medlemmar som har en annan representationsklubb (eventuellt i annat 
distrikt). Att hålla ett eget register uppdaterat kräver stora insatser från distriktet/klubben – 
speciellt som det finns ett register centralt.  

På marknaden finns ett flertal, relativt billiga, program för att lösa detta problem. 
Stockholms Bridgeförbund har efterfrågat denna funktionalitet i två år. Vi begär en tidsplan 
för prioritet på denna funktionalitet. 

 
För Stockholms Bridgeförbund styrelse 
Christina Truuberg 
Ordförande 

 

 

Stockholms Bridgeförbund bifaller. 

6

Motionssvar: Funktionalitet e-post till grupper

Styrelsen bifaller och tilläggsyrkar.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles – avseende syftet, men inte vad gäller föreslagen åtgärd. Vi delar 
motionärens åsikt om vikten av denna funktionalitet, men anser att det måste lösas inom ramarna för 
BIT. Det vore olyckligt att köpa en extern lösning när det finns moduler för detta till den plattform vi har 
investerat i. Däremot instämmer styrelsen i att det är en god idé att från förbundets sida prioritera denna 
utveckling och be våra IT-leverantörer om ett uppdaterat estimat för när leverans kan ske.
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Svenska Bridgeförbundet 
Motion till Riksstämman 2019 
 
 
 
Motionen avser  ett förslag om Svenska bridgeförbundet tecknar lämplig försäkring som gäller för 
både spelare och ledare under landslagsspel och deltagande i läger anordnade av Svenska bridgeför-
bundet.  
 
 
 
 
Varje år skickar Svenska Bridgeförbundet ett antal personer utomlands på landslagsuppdrag i olika 
tävlingar. Utifrån att jag har en egen familjemedlem som är med i U16-laget har jag, efter att skrift-
ligt ställt frågan, fått veta att inga spelare, varken ungdomar eller vuxna, eller ledare,  omfattas av 
någon försäkring i samband med dessa uppdrag. 
 
I andra sammanhang tex alla idrottsföreningar vi varit medlemmar är spelarna försäkrade i samband 
med alla matcher, under just den tiden en turnering eller match pågår, däremot inte under resor fram 
och tillbaka. Detta har gällt såväl fotboll, innebandy och ridklubb. Försäkringen har varit kopplad 
till medlemsskap och betald avgift, vilket har gjort det tydligt vilka som omfattas, och inte. 
 
Med tanke på hur länge man ibland är bortrest på de stora tävlingarna och hur dyrt det blir eventuell 
sjukvård och hemtransport om man inte har tillgång tex till europeiskt sjukvårdsförsäkring vore det 
önskvärt att förbundet tecknar försäkringar för våra landslagsspelare som täcker skada och sjukdom 
som, om oturen skulle vara framme, kan drabba såväl spelare och ledare i trupperna. 
 
Eftersom man inte kan utgå från att alla barn och ungdomar har ett fullgott försäkringsskydd ens här 
hemma bör det också finnas motsvarande försäkring som gäller under läger som ordnas av förbun-
det. 
 
Eva Abragi (61565) 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Stockholms Bridgeförbund bifaller att en utredning görs för att se olika möjligheter för försäk-
ringar. 

7

Motionssvar: Försäkringar vid landslagsuppdrag och läger

Styrelsen yrkar bifall till Stockholms Bridgeförbunds yrkande.

Den här typen av försäkringar kan riskera att bli en riktigt kostsam historia. I normala fall är det så att den 
enskilda individen har rese- och sjukdomsskydd via egna hem- respektive reseförsäkringar (kommer per 
automatik via ex AmEx, MasterCard och Visa). Även SBF använder normalt dessa betalmetoder vid bok-
ningar av resor varför visst skydd redan finns.  
Det är dock mycket rimligt att den kommande styrelsen får i uppdrag att utreda situationen med försäk-
ringsfrågan. Det kanske är möjligt att få in ett försäkringsbolag som samarbetspartner och därmed kraftigt 
minska eventuell kostnad vid eventuellt tecknande.
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Motion från ÖMBF till Riksstämman 2019 
 
Utredning om BIT-projektet 
 
BIT, vår IT-miljö inom SBF, är ett projekt som inte levt upp till de i början satta målen, vare sig 
tidsmässigt eller i ekonomiska termer.  
På "Forum" har dessutom skrivits i blandning av raljans och fakta i kritiska ordalag om hur projektet 
styrts och hur redovisning skett,  
något som dessvärre inbjuder till spekulationer. 
 
Vi önskar att en utredning tillsätts genom tillämpligt organ som analyserar projektet från början till 
nu: 
hur gjordes kravspecifikationen, hur beräknades budgetar, hur tillsattes projektgrupp, hur sköttes 
upphandling av tjänster,  
hur har den ekonomiska redovisningen skett, hur har avvikelseanalyser gjorts och kommunicerats, 
etc. 
 
Vi har inga misstankar om några oegentligheter, men det är nödvändigt att en gång för alla sätta 
punkt för spekulationer och  
kunna lägga diskussionen om BIT-historiken bakom oss för att fokusera på framtiden! 
 
På uppdrag av ÖMBFs styrelse 
Per Malmström 
Vice Ordförande 
 

8

Motionssvar: Utredning om BIT-projektet

SBF styrelse yrkar bifall av motionen.  

Styrelsen anser vidare att det är en god idé att tillsätta en oberoende utredning av flera skäl. Dels för att 
reda upp eventuella missförstånd eller felaktigheter som spridits, men även för att vi som förbund skall 
kunna lära oss av eventuella misstag för att undvika att göra dylika i framtida projekt.
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MOTION  TILL  RIKSSTÄMMAN  2019 
 
Anställ en engagerad Junioransvarig på heltid. I arbetsuppgiften ingår, 
utöver att skapa en plattform för Svensk Skolbridge, att säkerställa fortsatt  
utveckling av alla juniorers tränings- och tävlingsverksamhet. Om detta 
finansieras enbart genom höjd medlemsavgift innebär det +50 kr/år. 
 
 
Målgrupp 
Denna Motion vänder sig till dig som vill att Sverige skall fortsätta ha världens 
bästa juniorer i bridge. Den vänder sig också till dig som vill bredda intresset för 
bridge och stärka framtida överlevnadsförmåga. Dessutom kanske bridgen, som 
länge försökt bli antagen i Riksidrottsförbundet, har ett visst samhällsansvar att 
engagera ungdomar? 
 
Motionen vänder sig inte så mycket till dig som allmänt vill rekrytera fler (äldre) 
medlemmar kortsiktigt. 
 
Bakgrund 
Med Per Leandersson och Martin Löfgren som Captains för Juniorlandslagen har 
Sverige blivit bäst i världen, exempel i lagspel: 2013 EM Guld U21, 2014 VM Guld 
U21, 2015 EM medaljer U16-U21-U26, 2016 VM Brons U26, 2017 EM Guld U21-
U26 och 6:a U16, 2018 VM Guld U21-U26 och 4:a U16, 2019 EM Guld U26 och 
5:a U21-U16. Fantastiska resultat!  
 
Dessutom har Simon Ekengren/Linus Dahlström, Mikael Rimstedt/Ola Rimstedt 
och Simon Ekenberg/Simon Hult vunnit prestigefulla stora Partävlingar. EM Guld 
i det nyligen inrättade Lag-Mixed med nästan juniorer inte att förglömma. (Ursäkta 
alla jag nu inte nämnt). 
 
Under detta finns nästan ingen påfyllnad utöver dagens U16. Lag SM och Par SM 
har fått ställas in de senaste två åren pga för få anmälda. T ex i Varberg i år var 
endast ett lag anmält (U16 och U21 spelade samtidigt NM i Danmark, men om 
dessa lag deltagit hade det ändå bara blivit 3 lag). 
 
Omvärlden 
Det finns flera länder som satsar stort på att fånga upp unga spelare. Polen, Kina 
och Frankrike är tydliga exempel. 
 
Danmark är ett annat, där Morten Bilde på nästan heltid med stort engagemang 
under nu 4 år byggt upp Dansk Skolebridge (en självständig organisation) med syfte 
att få in bridge i skolorna. Man vänder sig i första hand till klasserna 6-7. Totalt har 
man nu introducerat det på ca 250 skolor och haft flera tusen elever, i många fall 

9
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har skolorna öppnat upp för bridge som tillval. Detta har medfört att antalet 
deltagare i JuniorCamps har ökat kraftigt de senaste två åren. Danska Mästerskapen 
i Skolebrige har också fått mycket stigande deltagarantal (jfr SkolSM i schack i 
Sverige). Detta har medfört betydligt ökat antal U16 spelare.  En förutsättning för 
denna stora framgång är att lokala bridgespelare ställt upp mycket i skolorna under 
ledning av Morten. Man har dock hittills haft svårt att flytta över detta intresse till 
existerande klubbkultur, sena kvällstider passar inte så bra. 
 
Sverige 
Hos oss finns flera goda exempel på framgångsrika skolaktiviteter på lokal nivå, i 
första hand oförtröttlige Janne Malmström i Varberg, men även Martin Löfgren i 
Norrköping. Detta skulle kunna kopieras av många andra när man väl får 
stimulansstöd uppifrån. Ett annat bra exempel är Juniorbridgen på BK S:t Erik 
fredagar kl 16 där det bjuds på bridge och käk till de skolungdomar som bl a  
Andreas Abragi (U16)  lockar dit, några äldre gör då viktiga insatser, bl a Per 
Söderberg. 
 
Det finns två ”fonder” inom Svensk Bridge som rör juniorbridge – Juniorfonden 
och Magnus Göranssons Minnesfond. Båda dessa fonder är till 99% bildade för att 
stötta projekt avseende rekrytering av juniorer. Enligt uppgift finns det över 
900.000 kr i dessa båda fonder. Ett större Juniorprojekt skulle, för allt utom löner, 
kunna finansieras (mer eller mindre) med dessa medel.    
 
 
Stockholm 2019-07-15 
 
Lars Nilsson (43950) 
BK  S:t Erik 
 
 
 
 
 
Stockholms Bridgeförbund bifaller. 
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Motionssvar: Junioransvarig i Svensk Bridge

SBF styrelse yrkar på avslag av motionen. 

Styrelsen anser att juniorbridge är mycket viktig för att säkra förbundets framtid. Det finns dock olika vägar 
att gå för att nå målet. 

Under 3 års tid har ett stort arbete lagts ned för att ta fram alla förutsättningar som krävs i form av doku-
mentation, material etc. Vi har ett sett ett 20-tal klubbar som genomfört eller fortfarande är aktiva i nya 
projekt. Det är ett hårt arbete och det är mycket svårt att få juniorerna som deltagit att gå vidare till att 
börja tävlingsspela. 
Styrelsen är mycket medvetna om det danska projektet och det faktum att de har exakt samma problem 
som vi har. Vid förfrågan till Danmarks Bridgeförbund om hur många juniormedlemmar det danska skol-
bridgeprojektet genererat så var svaret färre än 5! Det beskrivs vidare i motionen att Danska Mästerska-
pen i skolebridge har fått mycket stigande deltagarantal utan att precisera siffror, svaret är att 7 lag fanns 
med på startlinjen 2019. Detta trots de fantastiska siffrorna att 200 skolor och mer än 20 000 elever har 
deltagit i projektet. 

Vad gäller befintliga elitjuniorers tränings- och tävlingsverksamhet så är det något som bör vila på lands-
lagsorganisationen. 
Styrelsen anser att vi ska färdigställa den verktygslåda som tagits fram för våra klubbar och funktionärer. 
Vidare bör det fortsättas med satsningar på att utbilda funktionärer som lokalt vill hålla på med juniorbrid-
ge. Förbundets roll är därefter att vara samordnande, utbildande och se till att det levereras mästerskap 
och läger regelbundet. Styrelsen ser inte att det behöver nyanställas personal för uppgifterna i nuläget. 
Om det vid en senare tidpunkt behöver anställas en dedikerad junioransvarig så bör styrelsen få möjlighet 
att göra det utifrån de behov som de ser utan att låsas upp i en detaljerad arbetsbeskrivning av riksstäm-
man.
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Motion till Svenska Bridgeförbundet

Orsak:

I alla år i Örebro har SM Damer spelat sin tävling sö – må vilket har inneburit att de ej kan deltaga i
Chairman’s Cup. SM Veteran har alltid gått fr – lö vilken möjliggör start i Chairman’s Cup. 

Jag, med många, anser att denna uppdelning som omöjliggörande för damer att deltaga i Chairman’s
Cup inte är korrekt utan att man kan dela på gracerna så att man alternerar mellan fr – lö / sö – må. 

Hemställer till riksstämman :

Att vartannat år förlägga speldagar för SM Damer på fr – lö.

Namn: Maritza Håkansson, Moa Petersen

Göteborgs BF ställer sig bakom motionen.

10

Motionssvar: Datum för SM Par Damer och SM Par Veteraner 
 
SBF styrelse yrkar på avslag av motionen. 

För 25 år sedan startade den första SM-veckan, denna bytte senare namn till Bridgefestivalen. Huvudsyf-
tet var att under veckan skulle alla SM-finaler avlösa varandra och parallellt med det skulle sidotävlingar 
erbjudas. 
Redan i början på 2000-talet började diskussionerna kring orättvisan att damer vid kvalifikation till finalen i 
SM damer måste välja mellan den finalen och Chairman’s Cup.

Därför gjordes ett försök 2007 där SM Damer och SM Veteraner för året bytte plats med varandra. I eftera-
nalysen kunde det konstaterats att det inte genererade nya lag till Chairman’s Cup det året. 
Vidare har ett försök gjorts 2012 där SM damer spelade måndag EM och tisdag istället för söndag-mån-
dag. Inte heller det genererade några fler damer som spelade Chairman’s Cup. 
Bedömningen är att mellan två onda ting har man valt det alternativ som drabbar minst antal spelare.
Organisationskommittén har beslutat att för 2020 års Bridgefestival fortsätta på den inslagna vägen med 
juniorsatsningen som gjorts de senaste två åren. Förra året fanns 18 juniorlag till start från hela 15 nation-
er. Det som kommer tillkomma på programmet är att det under fredag-lördag, parallellt med SM Par Vete-
raner kommer spelas Swedish Junior Pairs (som ersätter SM Par Juniorer) och den kommer öppnas upp så 
alla kan vara med, oavsett nationalitet. Det hade varit ytterst olämpligt om Svenska juniortjejer inte skulle 
kunna spela såväl SM damer som Swedish Junior Pairs.
Avslutningsvis anser styrelsen att riksstämman inte bör gå in och styra hur detaljprogram ska se ut. Här 
borde respektive kommitté få bestämma kring besluten utifrån att de ser helheten i hela arrangemanget.    
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Motion till Sveriges bridgeförbund 

 

 

Orsak: 

I alla år i Örebro har SM damer (under bridgefestivalen) spelat sin tävling från sö – 
må vilket har inneburit att de ej kan deltaga i Chairman’s cup. Senior SM har alltid 
gått Fr-lö vilken möjliggör start i Chairman’s cup. Jag med många anser att denna 
uppdelning som omöjliggörande för damer att deltaga och spela i Chairman´s inte är 
korrekt utan man kunde dela på gracerna så att man vart annat år börjar SM damer 
på fr-lö för att möjliggöra start i Chairman’s och vart annat år sö-må. 

  

Hemställer till riksstämman : 

Att vart annat år förlägga speldagar för SM-damer på fr-lö. 

Namn: 

Maria Grönkvist och Catharina Ahlesved 

________________________________________________ 

 

ÖLBF:s styrelse tillstyrker ovanstående motion i sin helhet. 

 

Örebro 2019-08-04 

Enligt uppdrag 

Irene Håberger  
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Motionssvar: Datum för SM Par Damer och SM Par Veteraner 
 
SBF anser motionen vara besvarad via motion 10.
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  StBF 2 

 

 

Två motioner inom samma område: 
__________________________________________________________ 
 

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 

 

     MOTION 
    till Riksstämman 2019 

 

Jag yrkar  

att  Riksstämman beslutar att fr.o.m. Bridgefestivalen 2020 genomföra SM-finalen 
damer på fredag/lördag i inledningen av festivalveckan 

 

Motiv 

I damfinalen spelar 104 damer som inte ges möjlighet att ställa upp i Chairmans Cup genom att  
den kvalificeringen (Gröna hissen) går parallellt med damfinalen.  

Chairmans Cup är förbundets ”flaggskepp” under festivalen. 

Genom föreslagen ändring berövas damer som kvalat in till både SM-par damer och SM-par  
veteraner möjligheten att spela båda dessa finaler. Den olägenheten - som de två senaste åren  
berört sammanlagt fem damer - måste accepteras. 

SM-.lag veteraner går parallellt med SM-mixed finalen. Denna olägenhet har accepterats. 
 
 
Gunnar Andersson 
MID 18507 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Motion till Riksstämman Sveriges Bridgeförbund 

Hemställer till riksstämman: 

Att åtminstone vart annat år förlägga speldagar för SM-damer så att damer som kvalificerat sig 
till SM-damer också delta i Chairman’s cup. 

  

  StBF 2 

Orsak:  

I alla år i Örebro har SM damer spelat sin tävling från sö – må vilket har inneburit att de ej kan 
deltaga i Chairman’s cup. En möjlighet skulle kunna vara att dela på dessa datum med Senior 
SM. Senior SM har alltid gått fr-lö vilken möjliggör start i Chairman’s cup. Jag med många anser 
att denna uppdelning som omöjliggörande för damer att delta och spela i Chairman’s inte är 
korrekt utan man kunde dela på gracerna så att man vart annat år börjar SM damer på fr-lö för 
att möjliggöra start i Chairman’s och vart annat år sö-må. 

  

 Namn: 

Gudrun Strandberg 
MID 4143 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Stockholms Bridgeförbund bifaller ändring av datum för SM Damer. 
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Motionssvar: Datum för SM Par Damer och SM Par Veteraner 
 
SBF anser motionen vara besvarad via motion 10.
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  StBF 2 

Orsak:  

I alla år i Örebro har SM damer spelat sin tävling från sö – må vilket har inneburit att de ej kan 
deltaga i Chairman’s cup. En möjlighet skulle kunna vara att dela på dessa datum med Senior 
SM. Senior SM har alltid gått fr-lö vilken möjliggör start i Chairman’s cup. Jag med många anser 
att denna uppdelning som omöjliggörande för damer att delta och spela i Chairman’s inte är 
korrekt utan man kunde dela på gracerna så att man vart annat år börjar SM damer på fr-lö för 
att möjliggöra start i Chairman’s och vart annat år sö-må. 

  

 Namn: 

Gudrun Strandberg 
MID 4143 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Stockholms Bridgeförbund bifaller ändring av datum för SM Damer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  StBF 2 

 

 

Två motioner inom samma område: 
__________________________________________________________ 
 

SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 

 

     MOTION 
    till Riksstämman 2019 

 

Jag yrkar  

att  Riksstämman beslutar att fr.o.m. Bridgefestivalen 2020 genomföra SM-finalen 
damer på fredag/lördag i inledningen av festivalveckan 

 

Motiv 

I damfinalen spelar 104 damer som inte ges möjlighet att ställa upp i Chairmans Cup genom att  
den kvalificeringen (Gröna hissen) går parallellt med damfinalen.  

Chairmans Cup är förbundets ”flaggskepp” under festivalen. 

Genom föreslagen ändring berövas damer som kvalat in till både SM-par damer och SM-par  
veteraner möjligheten att spela båda dessa finaler. Den olägenheten - som de två senaste åren  
berört sammanlagt fem damer - måste accepteras. 

SM-.lag veteraner går parallellt med SM-mixed finalen. Denna olägenhet har accepterats. 
 
 
Gunnar Andersson 
MID 18507 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Motion till Riksstämman Sveriges Bridgeförbund 

Hemställer till riksstämman: 

Att åtminstone vart annat år förlägga speldagar för SM-damer så att damer som kvalificerat sig 
till SM-damer också delta i Chairman’s cup. 
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Motionssvar: Datum för SM Par Damer och SM Par Veteraner 
 
SBF anser motionen vara besvarad via motion 10.



Riksstämma 2019 | 12 oktober | Örebro 

Sid 100

Motion till Sveriges Bridgeförbund: 
Damspelare vill också spela Chairmans 
För många bridgespelare är det en ära att kvalificera sig till SM-final. 
De flesta vill ta till vara sin plats. 

Som damspelare uppstår ett problem varje år om vi kvalificerat oss 
till DAM-finalen: Ska vi spela SM eller ställa upp i Chairmans Cup.  

Det är ett val vi inte borde behöva ha! 

Vi föreslår att Dam-SM och Veteran-SM varierar så var annat år 
spelas fre-lör och var annat år sön-mån.  Alternativ till detta kan vara 
att spela dessa tävlingar samtidigt vilket i och för sig skulle tvinga 
någon eller några enstaka veterandamer att välja vilken final de vill 
spela. 

 

Varberg den 20 juni 2019 

Några duktiga damspelare från BK Albrekts: 

Agneta Svenberg 

Bobbo Jovic 

Britt Björk 

Ingegerd Peterson 

Gunvor Bengtsson 

Birgitta Lénberg 

Gunilla Andersson 

Elena Bolanos 

Andrea Nilsson 

Maya Lo Björk Heed 

Britt Marie Warborn  

Hallands bridgeförbund är positiva till motionen 
och att den bör bifallas samt att organisations-
kommittén tillsammans med tävlingskommittén 
får i uppdrag att lösa detta på bästa sätt. Hal-
land är därmed beredda att öppna för möjlighe-
ten att SM-finaler kan gå parallellt.
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Motionssvar: Datum för SM Par Damer och SM Par Veteraner 
 
SBF anser motionen vara besvarad via motion 10.
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15
Datum 2019-08-20 

Motion till Svenska Bridgeförbundets riksstämma 
 
Ämne: Motion om SM damers speldagar under Festivalen. 
 
 
Bakgrund:  

I alla år i Örebro har SM damer spelat sin tävling söndag och måndag, vilket har 
inneburit att de ej kan deltaga i Chairman's cup, som startar på lördag. Veteran 
SM spelas alltid fredag lördag, vilken möjliggör start i Chairman's cup. Jag med 
många anser att denna uppdelning som omöjliggör att damer kan deltaga i 
Chairman's cup inte är korrekt utan man kunde dela på gracerna så att man 
vart annat år spelar SM damer fredag lördag för att möjliggöra start i 
Chairman's cup och vart annat år söndag måndag. 

  

Hemställer till riksstämman: 

Att vart annat år förlägga speldagar för SM-damer på fredag-lördag. 

 Namn: 

Patricia Kronbäck 

 

 

Gävleborgs Bridgeförbund har mottagit motionen i god tid och styrelsen har 
tillstyrkt motionen med tillägget: 

Ändra speldagar för SM damer så att de har möjlighet att deltaga i Chairman´s 
cup varje år. 

 

Gävleborgs BF 

Lars-Gunnar Svangård 

Ordförande 
 

Motionssvar: Datum för SM Par Damer och SM Par Veteraner 
 
SBF anser motionen vara besvarad via motion 10.
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Motion till Sveriges BridgeFörbunds riksstämma 2019 
 
 
Orsak: 
 
I alla år i Örebro har SM damer spelat sin tävling från söndag – måndag (utom ett), vilket har 
inneburit att de ej kan deltaga i Chairman´s cup. Senior SM har alltid gått fredag – lördag (utom ett) 
vilket möjliggör start i Cairman´s cup. Vi med många anser att denna uppdelning, som omöjliggör 
för damer att deltaga och spela i Chairmans, inte är korrekt, utan man kunde dela på gracerna, så att 
man vart annat år börjar SM damer på fredag – lördag för att möjliggöra start i Cairman´s, och vart 
annat år söndag – måndag. 
 
 
Hemställer till riksstämman: 
 
Att vart annat år förlägga speldagar för SM-damer till fredag – lördag. 
 
Namn: 
 
Peggy Nyholm och Eva Gunnarsson, Arvika BS 

Styrelsen för Värmlands Dals Bridgeförbund ställer sig bakom bifogade motion till Riksstämman 2019 från 
Peggy Nyholm och Eva Gunnarsson, Arvika BS.
 
Gösta Frödin  ordf. VDB

Motionssvar: Speldagar för SM Damer 
 
SBF anser motionen vara besvarad via motion 10.
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Motionssvar: SM Damer och SM Veteraner datum 
 
SBF anser motionen vara besvarad via motion 10.

Motion till Svenska bridgeförbundet

Orsak:
I alla år i Örebro har SM damer spelat sin tävling från sö – må vilket har inneburit att de ej kan 
deltaga i Chairman’s cup. Senior SM har alltid gått Fr-lö vilken möjliggör start i Chairman’s cup. 
Jag med många anser att denna uppdelning som omöjliggörande för damer att deltaga och spela 
i Chairmans inte är korrekt, utan man kunde dela på gracerna så att man kan möjliggöra start I 
Chairmans, åtminstonde varannat år. Och då lägga SM damer  på fr-lö  vartannat år, sö-må var-
annat.

Hemställer till riksstämman :
Att varannat år förlägga speldagar för SM-damer på fr-lö.

Ann-Sophie Andersson
 
 
Upplands BF:s styrelse har behandlat motionen och vi ställer oss bakom denna. 
Ryszard
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Motion till SBF:s riksmöte 2019 

 

Beräkning av röstetal till riksmötet 

I dag ger varje påbörjat 200-tal medlemmar en röst. Ett större distrikt bör ha ett större 
inflytande men det ser inte bra ut nu för de mindre distrikten. 

• Nu har de 4 största distrikten nästan hälften (47,8%) av rösterna på riksstämman.  
• De 9 minsta av de 21 distrikten har färre röster än det största (22 mot 23) 
• De mindre distrikten riskerar att känna sig betydelselösa och mindre motiverade att 

delta på riksstämman. Detta gynnar inte demokratin! Dessutom riskerar dialogen och 
förtroendet mellan förbundet och de många mindre distrikten att urholkas. För att 
främja utveckling i hela bridgesverige framöver, skulle nedanstående förslag till 
reviderad modell av röstetal, ge de mindre distrikten ett något större inflytande vid 
omröstningarna på riksstämman. 

 Förslag 

Låt varje påbörjat 200-tal ge en röst upp till 1000 medlemmar. Därefter ges en röst för varje 
påbörjat 300-tal.  

 

Ed 190805 

 

 

Thomas Axenbratt 

Mid 10248 

_________________________________________________________________________ 

Bohuslän/Dals BF tillstyrker ovanstående motion 

Uddevalla 190807 

 

 

Anna Järup 

sekreterare 
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Motionssvar: Beräkning av röstetal till Riksmötet

Styrelsen yrkar bifall till motionen, men anser att frågan bör återremitteras till kommande 
styrelse så att utfall om brytpunkter kan simuleras innan beslut fattas.

Styrelsen bör därefter få ett uppdrag att föreslå stadgeändring till kommande riksstämma beroende på vad 
återremissen kommer fram till. 
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Till: 

Svenska Bridgeförbundets 

Årsstämma 

Karlsgatan 28 

703 41 ÖREBRO 

 

 
 

Motion från Göteborgs Bridgeförbund, när det gäller val av verksamhetsår. 
 
Till årsstämman i Svensk Bridgeförbundet den 12 oktober 2019. 
 
Bakgrund: Förslag från styrelsen i SBF om att ändra bokslutsår till den 1/9 – 31/8 ifrån 1/7 – 30/6. 
 
 
 
Vi i Göteborg har redovisning till Göteborg Fritid gäller det gäller våra bidrag i Bridgens Hus: 
 
Hyresbidrag sker 1/1 – 31/12 varje år. 
Aktivitetsbidrag redovisas 1/1 – 30/6 samt 1/7 – 31/12 varje år. 
Underlag för detta är att vi skall lämna in våra årsredovisningar mm. För att erhålla detta bidrag och 
med det förslag som ligger kommer vi att få problem med redovisningen till Göteborg Fritid. 
 
Vår bedömning är att antingen behåller vi den gamla 1/7 – 30/6 alternativ 1/1 – 31/12. 
 
Vi yrkar på följande förslag: 
 
1. Helt verksamhetsår 1/1 – 31/12. 
 
2. Brutet verksamhetsår 1/7 – 30/6. 
 
Förslag att man har ett 6 månaders år från den 1/7 till sista december, och kommunicerar ut detta till 
medlemmarna med ett reducerat medlemsavgift detta år.   
 
Göteborg 2019-08-12 
 
Styrelsen i Göteborgs Bridgeförbund 
 
 
 
Kalle Rasmusson 
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Motionssvar: SBFs verksamhetsår

SBF styrelse yrkar på avslag av motionen. 

Styrelsen kan inte se att det finns för Göteborgs BF problem av den storleksordningen att det bör vara  
avgörande för riksförbundets verksamhetsår.

Styrelsen har dessutom ett helt annat förslag till riksstämman varför det yrkas avslag på motionen. 
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BK Bridgehuset bkbridgehuset@bredband.net Org. Nr. 822466–2218 
Stenyxegatan 34 +46 (0) 708 46 88 19 Plusgiro       644038–2 
21376 Malmö  Bankgiro      874–5713 
   

 

 

 

 

             Malmö 2019-07-31 

 

Motion till Riksstämma 2019 för Svenska Bridgeförbundet. 
 
Det står klart för styrelsen i BK bridgehuset att det finns önskemål från Svenska Bridgeförbundets 
sida att öka intäkterna och att ett förslag är att höja den årliga medlemsavgiften med, så vitt vi 
förstår, 50: -. 
 
Vi, styrelsen för BK Bridgehuset, har dryftat detta i relation till klubbens strategiska plan och kommer 
vid vägs ände fram till att vi står bakom förbundets behov av ökade intäkter, men att vi med hänsyn 
till det klientel våra besökare utgör, förordar att man lämnar medlemsavgiften oförändrad och i 
stället justerar den spelavgift som belastar klubbens Ruterkonto med, idag 3:50 per spelare och 
speltillfälle. 
 
Det finns flera skäl till vår ståndpunkt och några av dem listas här utan inbördes rangordning: 
 

 Det passerar relativt omärkt för våra kunder/medlemmar. 
 

 Det blir en ”rörlig” kostnad som belastar kunden/spelaren i förhållande till den grad hen 
nyttjar våra tjänster. 

 

 Tröskeln för att vara förbundsmedlem hålls oförändrad 
 

 ”Lågprisklubbarna” får anledning att se över/justera sina spelavgifter. 
 

 
Vänligen 
 
För BK Bridgehusets styrelse 
 
Anders Nordberg 
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Motionssvar: Val av sätt att höja medlemsavgiften

SBF styrelse yrkar på avslag av motionen. 
 
Styrelsen har i annat förslag till riksstämman föreslagit en höjning av medlemsavgiften och står fast vid att 
detta är bästa vägen att gå i aktuellt fall. Till stöd för detta förslag har bland annat den enkät som tidigare 
skickats ut till landets klubbar använts. 
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- Sid 1 -

Stadgeändringar Riksstämman 2019
Grundläggande
Enligt §15.1 sägs i våra stadgar följande: 

För ändring eller komplettering av SBF stadgar fordras ett på ordinarie riksstämma fattat beslut, biträtt av 
minst två tredjedelar av de vid stämman registrerade rösterna. Förslag till stadgeändring, som skall prövas 
på riksstämman, bifogas kallelsen till stämman.

Förslag till ändringar av Svenska Bridgeförbundets stadgar.
1. Ändring av version på förstasidan av stadgarna.
2. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2.
3. Ändring av §3 Medlemskap, punkt 4. 
4. Ändring av §6 Medlemsavgifter och punkt 1. 
5. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2. 
I övrigt detaljer om datumändringar. 
 
För styrelsens räkning, 

Roger Wiklund, Bo Appelqvist, Johan Grönkvist och Micke Melander

1. Ändring av version på förstasidan av  
stadgarna. 
 
Nuvarande text: 
Fastställda 4 oktober 1969 • Senast ändrade vid 
Riksstämman i oktober 2015

1. Ändring av version på förstasidan av  
stadgarna. 
 
Förslag till ny text: 
Fastställda 4 oktober 1969 • Senast ändrade vid 
Riksstämman i oktober 2019

2. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2. 
 
Nuvarande text: 
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk per-
son som vid första speltillfället, eller vid deltagande i 
bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap 
innevarande säsong (oavsett tidpunkt på året) samt 
påföljande säsong. I-medlem kan man vara endast en 
gång. Dock kan en spelare, som återkommer efter 
minst tio år, bli i-medlem.

2. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2.
 
Förslag till ny text:
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk per-
son som vid första speltillfället, eller vid deltagande i 
bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap 
innevarande säsong. Medlemskapet gäller även på-
följande säsong om medlemmen blir medlem under 
perioden 1/1-15/4. I-medlemskap kan endast erhållas 
en gång.

Konsekvens: 
Detta innebär att ny medlem får medlemskap för som längst 1½ år att jämföra med nuvarande 2 år. Samt 
att medlem aldrig kan få i-medlemskap en andra gång
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3. Ändring av §3 Medlemskap, punkt 4. 
 
Nuvarande text:
4. SBF kan, på styrelsens förslag och enligt beslut av 
riksstämma, till hedersmedlem kalla särskilt förtjänt 
person.

3. Ändring av §3 Medlemskap, punkt 4. 
 
Förslag till ny text:
4. Tidigare förbundsordförande, som på förtjänstfullt 
sätt har gagnat SBF:s verksamhet, får på förbundssty-
relsens förslag, av riksstämman utses till hedersord-
förande i SBF. Tidigare ledamot av förbundsstyrelsen 
eller annan person, kan på ovanstående grunder 
utses till hedersledamot i SBF.

Hedersordförande eller hedersledamot får närvara 
vid förbundsstyrelsens sammanträden och har då 
yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. För val 
av hedersordförande eller hedersledamot fordras 
beslut av riksstämma, med enkel majoritet, av antalet 
angivna röster. 

Konsekvens:
Ger riksstämman mandat att särskilt kunna premiera sådana som under långa tidsperioder varit verksamma 
för SBF:s bästa och därmed ges hederstitlar. 

4. Ändring av §6 Medlemsavgifter och punkt 1. 
 
Nuvarande text:
1. SBF räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli 
t.o.m. den 30 juni påföljande år. Medlemsavgifter till 
SBF fastställs vid ordinarie riksstämma för det verk-
samhetsår som börjar den 1 juli året efter stämma 
samt för därpå följande verksamhetsår.

4. Ändring av §6 Medlemsavgifter och punkt 1. 
 
Förslag till ny text:
SBF:s räkenskap- och verksamhetsår avslutas den 31 
augusti. Medlemsavgifter till SBF fastställs vid ordina-
rie riksstämma för det verksamhetsår som börjar 1 
september året efter stämman samt därpå följande 
verksamhetsår.

Konsekvens:
Vi förflyttar såväl verksamhet- som räkenskapsår så att det börjar 1 september istället för som nu 1 juli. 
Detta leder till att riksstämman i tid kommer arrangeras något senare men att SM tävlingar mm avgörs 
under samma år som festivalen arrangeras så länge som festivalen är i tid där den nu är. Dessutom får vi 
inte årsbokslut och mycket förfrågningar om medlemsavgifter i sommar och semestertider som förenklar 
hanteringen för alla inblandade.  
 
Vidare konsekvens:
En ändring av verksamhet och räkenskapsåret får konsekvenser för texten i.

§6.2 som rör datum kopplade till medlemsredovisningar
§7.8 som rör datum för handlingar till kommande riksstämma och övriga redovisningar
§9.2 som rör datum för när räkenskaperna ska till revisorerna
§9.3 som rör datum när revisionsberättelsen ska vara utskickad
§10.5 som rör när valberedningens förslag till ny styrelse ska vara presenterat
§11.2 som rör när riksstämman ska hållas
§11.3 som rör när motioner ska vara inlämnade
§13.2 som rör datum för verksamhetsåret och representationsrätten

Se detaljer för datumändringar sist i detta dokument.
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5. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2. 
 
Förslag till ändrad text:
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk per-
son som vid första speltillfället, eller vid deltagande i 
bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap 
innevarande säsong. Medlemskapet gäller även på-
följande säsong om medlemmen blir medlem under 
perioden 1/1-30/6. I-medlemskap kan endast erhållas 
en gång.

5. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2. 
 
Förslag till ändrad text om verksamhetsåret flyttas i tid:
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk per-
son som vid första speltillfället, eller vid deltagande i 
bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap 
innevarande säsong. Medlemskapet gäller även på-
följande säsong om medlemmen blir medlem under 
perioden 1/1-31/8. I-medlemskap kan endast erhållas 
en gång.

Om ändring 2 som beskrivits tidigare rörande I-medlemskapet blir beslutat så bör även den föreslagna 
texten nedan ändras, den lyder:

DETALJER OM DATUMÄNDRINGAR
§6.2 som rör datum kopplade till medlems- 
redovisningar 
 
Nuvarande text: 
SBF redovisar inbetalade medlemsavgifter till dfb och 
klubbar första gången under verksamhetsåret den 
1 september. Denna redovisning omfattar samtliga 
avgifter som inbetalats till och med den 15 augusti. 
Redovisning av nytillkomna medlemmars avgifter 
görs därefter senast den 1 december och den 1 maj 
(slutredovisning).

§6.2 som rör datum kopplade till medlems- 
redovisningar 
 
Förslag ny text:
SBF redovisar inbetalade medlemsavgifter till dfb och 
klubbar första gången under verksamhetsåret den 
1 november. Denna redovisning omfattar samtliga 
avgifter som inbetalats till och med den 15 oktober. 
Redovisning av nytillkomna medlemmars avgifter 
görs därefter senast den 1 februari och den 15 juni 
(slutredovisning).

§7.8 som rör datum för handlingar till kom-
mande riksstämma och övriga redovisningar

Nuvarande text:
Det åligger styrelsen att förelägga varje ordinarie 
stämma förvaltningsberättelser för de senaste två 
verksamhetsåren, innehållande också rapporter över 
kommittéverksamheten, vinst- och förlusträkning, in 
och utgående balansräkning samt budgetförslag för 
det löpande verksamhetsåret och de två följande. 
Detta redovisningsmaterial utsändes till dfb senast 
den 15 september. 
SBF räkenskaper avslutas per den 30 juni och skall 
vara revisorerna tillhanda senast den 31 juli samma 
år. Även år då ingen ordinarie riksstämma hålles 
skall vinst och förlusträkning samt in- och utgående 
balansräkning för närmast föregående verksamhetsår 
sändas till dfb senast den 15 september.

§7.8 som rör datum för handlingar till kom-
mande riksstämma och övriga redovisningar 
 
Förslag ny text:  
Det åligger styrelsen att förelägga varje ordinarie 
stämma förvaltningsberättelser för de senaste två 
verksamhetsåren, innehållande också rapporter över 
kommittéverksamheten, vinst- och förlusträkning, in 
och utgående balansräkning samt budgetförslag för 
det löpande verksamhetsåret och de två följande. 
Detta redovisningsmaterial utsändes till dfb senast 
den 10 oktober. 
SBF räkenskaper avslutas per den 31 augusti och 
skall vara revisorerna tillhanda senast den 20 sep-
tember samma år. Även år då ingen ordinarie riks-
stämma hålles skall vinst och förlusträkning samt in- 
och utgående balansräkning för närmast föregående 
verksamhetsår sändas till dfb senast den 10 oktober.
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§9.2 som rör datum för när räkenskaperna 
ska till revisorerna

Nuvarande text:
Senast den 20 augusti skall revisorerna till styrelsen 
avgiva skriftlig berättelse över sin granskning och 
därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§9.2 som rör datum för när räkenskaperna 
ska till revisorerna

Förslag ny text:
Senast den 5 oktober skall revisorerna till styrelsen 
avgiva skriftlig berättelse över sin granskning och 
därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§9.3 som rör datum när revisionsberättelsen 
ska vara utskickad

Nuvarande text:
Revisorernas berättelse utsändes tillsammans med 
styrelsens redovisning enligt §7:8 till dfb senast den 
15 september.

§9.3 som rör datum när revisionsberättelsen 
ska vara utskickad

Förslag ny text:
Revisorernas berättelse utsändes tillsammans med 
styrelsens redovisning enligt §7:8 till dfb senast den 
10 oktober.

§10.5 som rör när valberedningens förslag till 
ny styrelse ska vara presenterat

Nuvarande text:
Valberedningen inkommer till SBF med sina namn-
förslag till påföljande stämma jämte kandidatpresen-
tation senast den 20 augusti.

§10.5 som rör när valberedningens förslag till 
ny styrelse ska vara presenterat

Förslag ny text:
Valberedningen inkommer till SBF med sina namn-
förslag till påföljande stämma jämte kandidatpresen-
tation senast den 15 september.

§11.2 som rör när riksstämman ska hållas 
 
Nuvarande text:
Ordinarie stämma hålls udda år, andra, tredje eller 
fjärde hela helgen i oktober. Styrelsen beslutar om 
tid och plats senast den 31 december året innan 
samt offentliggör beslutet och meddelar alla dfb 
skriftligen.

§11.2 som rör när riksstämman ska hållas 
 
Förslag ny text:
Ordinarie stämma hålls udda år, första, andra eller 
tredje helgen i november. Styrelsen beslutar om tid 
och plats senast den 31 december året innan, samt 
offentliggör beslutet och meddelar alla dfb skriftli-
gen.

§11.3 som rör när motioner ska vara  
inlämnade 
 
Nuvarande text:
Motion till riksstämma skall ha inkommit till SBF 
senast den 20 augusti. Motion från enskild medlem 
eller klubb tillställs motionärens dfb senast på av dfb 
fastställd sista motionsdag. Med sitt yttrande vida-
rebefordrar dfb motionen till SBF enligt föregående 
stycke. …

§11.3 som rör när motioner ska vara  
inlämnade

Förslag ny text:
Motion till riksstämma skall ha inkommit till SBF 
senast den 1 september. Motion från enskild medlem 
eller klubb tillställs motionärens dfb senast på av dfb 
fastställd sista motionsdag. Med sitt yttrande vida-
rebefordrar dfb motionen till SBF enligt föregående 
stycke. …
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§13.2 som rör datum för verksamhetsåret 
och representationsrätten

Nuvarande text:
2. Spelare kan tillhöra flera klubbar men får endast 
representera en klubb under spelåret, 1 juli - 30 juni, 
i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av 
SBF eller dfb. Dock kan en medlem efter ansökan 
hos SBF och med berörda klubbars och dfbs god-
kännande medges rätt att under pågående spelår 
byta representationsklubb. …

§13.2 som rör datum för verksamhetsåret 
och representationsrätten

Förslag ny text:
2. Spelare kan tillhöra flera klubbar men får endast 
representera en klubb under spelåret, 1 september - 
31 augusti, i tävlingar anordnade respektive sanktio-
nerade av SBF eller dfb. Dock kan en medlem efter 
ansökan hos SBF och med berörda klubbars och 
dfbs godkännande medges rätt att under pågående 
spelår byta representationsklubb. …
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1 av 1 -- 2018-10-10 
Sparad av Micke Melander  
Dokumentnamn: Hitta_till_riksstämma_DTLträff_2019 

 
Hitta till Riksstämman och DTL träffen 2019 
 

Övriga data om hotellet: 
Scandic Grand Hotell, Fabriksgatan 21-23, 700 23 Örebro  

Telefon: +46 (0)19 767 43 00  Fax: +46 (0)19 767 43 11  

E-post:  orebrogrand@scandichotels.com  

Latitud -  59,268929  

Longitud -  15,205851  
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RESEERSÄTTNING  
Riksstämma 2019 
 

 
 

 Belopp att utbetala kronor 
 
 
 

 

Underskrift av resenären 
 
 

 
OBS! Ersättningen utbetalas till ditt distriktsförbunds ruterkonto. 
 

Namn Distrikt 
  

 

  

  

Färdsätt 
 Flyg  
 
  Flygbuss  

 
 Tåg  

 
 Egen bil (18,50:-/mil) Antal mil * 18,50 =  
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   FULLMAKT  
 
 
DISTRIKT………………………………………………………….  
 

 
Svenska Bridgeförbundets Riksstämma 2019 
  
Nedan förtecknade personer har utsetts till ombud för distriktet 
 
 NAMN              ANTAL RÖSTER  
 
……………………………………………..  …………………..  
 
……………………………………………..  …………………..  
 
……………………………………………..  …………………..  
 
……………………………………………..  …………………..  
 
……………………………………………..  …………………..  
 
ERSÄTTARE 
  
……………………………………………..  …………………..  
 
……………………………………………..  …………………..  
 
 
………………………. 2019 -      -  
 
Ordf./Sekr.  

 
         MME 2019-04-15 
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