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PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDETS STYRELSE 
 

Plats: Datum: Tid: 
Via Teamslänk Onsdag 15 februari, 2023 Kl. 18.30 

 

 
 
Protokollet omfattar § 129 – § 153.  
 
§ 129. Mötets öppnande  
MLÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18.30. 
 
§ 130. Val av mötesordförande 
Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande. 
 
§ 131. Val av sekreterare 
Beslutades: Att välja SLE till sekreterare. 
 
§ 132. Val av justeringsperson 
Beslutades: Att jämte ordföranden utse BLA till justeringsperson för protokollet. 
 
§ 133. Fastställande av föredragningslista 
Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista. 
 
§ 134. Per capsulam-beslut  
Inga per capsulam-beslut att avhandla. 
 
§ 135. Protokoll från styrelsemöte 2022-11-06 
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna efter en korrigering av §118 Rapport ITK, 
där namnet Bo Roos ska bytas ut till Roger Hilmersson, som ansvarig för Projekt lagmodulen. 
 
§ 136. Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan gicks igenom och justerades. 
  

Närvarande från styrelsen: 
Martin Löfgren (MLÖ) Eva Abragi (EAB) Krister Ahlesved (KAH) 
Tor-Björn Bohman (TBO) Mia Breding (MBR) Birgitta Lagnell (BLA) 
Rickard Olsson (ROL) Carl Ragnarsson (CRA) Rolf Scherdin (RSC) 

Övriga närvarande: 
Mårten Gustawsson (MGU) 
Sakrevisor 

Suzanne Lemborn (SLE) 
Verksamhetschef, SBF 

Micke Melander (MME) 
Konsulent 

Frånvarande från styrelsen: 
Linnea Edlund (LED)   
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§ 137. Rapport MK  
MLÖ har avlämnat rapport från MK till styrelsen. 
 

Synlighetsgruppen 
Största insatsen i Synlighetsgruppen just nu är färdigställandet av specialnumret ”Bridge – 
din nya tankesport”, som ska användas för att marknadsföra bridge till en målgrupp som 
ännu ej är bridgespelare. Arbetet är i princip klart och tidningen går snart till tryckning. Ett 
utkast av de 16 sidor som tagits fram visades för styrelsen.  
Detta specialnummer ersätter den ordinarie utgåvan av tidningen BRIDGE som normalt sett 
skickas ut till alla medlemmar i februari. Specialnumret trycks upp i en större kvantitet än 
den ordinarie tidningen för att kunna användas vid marknadsföringstillfällen över flera år, 
och kommer endast att levereras till klubbar för distribuering, ej enskilda medlemmar.  

Beachflaggor har inhandlats och finns nu på kansliet att kostnadsfritt (endast ev. 
fraktkostnad) nyttjas av klubbar och distrikt vid arrangemang (t.ex. Bridgens Dag). 
Information om hur man beställer dessa, och bilder på flaggorna kommer att läggas ut på 
hemsidan inom kort. 

P.g.a. sjukskrivning inom personalen har inte inventeringen av övrigt marknadsförings-
material slutförts. Inventeringen är nödvändig för att fatta beslut om uppdatering av 
eventuell nyproduktion (roll-ups, flaggor, ballonger, trycksaker etc.). Förhoppningen är att 
inventeringen kan slutföras under februari/mars. 
 

Verksamhetsstödsgruppen 
Klubbfunktionärsutbildningen har drivits av en egen projektgrupp bestående av MLÖ och 
MME. En handbok (mapp) är i princip färdig att skickas ut på remiss. Dock var intresset för 
utbildningen som skulle ha hållits i januari tyvärr obefintlig, och fick ställas in. 
 

SISU har tagit fram ett utbildningsmaterial (sanktionerat av dem). Det är ett fyrsidigt häfte 
med ett innehåll som med fördel kan användas på klubbar. Klubbar kan själva välja ämnen ur 
materialet som de anser intressanta, och söka ekonomiskt stöd från SISU för genomförande i 
s.k. lärgrupper. Mer information kommer, och detta erbjudande torde vara högintressant för 
många klubbar.  
 

Beslutades: Att MME skickar ut Klubbfunktionärshandboken på remiss till personal och 
styrelsen. 
 
 

Rekryteringskedjan, SOS Junior och MiniBridge Cup (MBC) 
a) Rekryteringsprojekten har tyvärr inget att rapportera då dessa f.n. inte har någon 

ledning p.g.a. sjukskrivning inom personalen. 
b) MBC har genomfört grundspelet och lottning har skett till slutspelet då de 16 lag som 

gått vidare nu ska mötas i rent cupspel. Information har gått ut till berörda kaptener, 
och finns publicerad på hemsidan. Finalen kommer att spelas i april på plattformen 
RealBridge. 

c) EAB uppmärksammar att beslut finns om att Juniorfonden sponsrar boende under 
Bridgefestivalen som ett extra pris till det juniorlag (bestående enbart av juniorer), 
som placerar sig bäst i MBC. 

 

Beslutades: Att SLE ansvarar för att det särskilda juniorpriset uppdateras i prislistan. 
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Seniorkommittén 
Det har nyligen (14 februari) genomförts ett andra möte med de senioransvariga i distrikten 
via Teams, där idéer och tips delades. Ett internt forum har skapats i BIT där gruppen 
framöver kommer att samla och utbyta information. 
 
 

Nybörjarträffen 
Nybörjarträffens regelverk som styrs av MK, behöver uppdateras så att det tydligare framgår 
vilka kriterier som gäller för deltagande.  
 

Beslutades:  MLÖ gör ett förslag på en ny regeltext till Nybörjarträffen som sedan ska skickas 
på remiss till MME och CRA. 
 
 
§ 138. Rapport JK  
Erik Fryklund (ERF) har avlämnat rapport från JK till styrelsen. 
 

a) Tyvärr tvingades JSM Par att ställas in pga. för få anmälningar. 
b) Det planeras för ett riksläger i vår (prel. Kristi Himmelsfärdshelgen). 
c) Projekt SOS Junior står stilla p.g.a. sjukskrivning i personalen. 
d) Mentorprogrammet fortsätter enligt modell som tidigare utarbetats. 
e) JK följer Sandvikens projekt med största intresse. De har blivit beviljade ett visst 

ekonomiskt bidrag till sitt projekt, men inga medel har använts ännu. 
 

EAB belyser hur viktigt det är med kontinuerlig kommunikation mellan JK och juniorerna för 
att skapa relationer och ständigt uppmuntra till ett deltagande både i tävlingar och läger. 
 
 
§ 139. Rapport TK    
CRA har avlämnat rapport från TK till styrelsen. En mer detaljerad information finns att läsa i 
minnesanteckningar från TK:s senaste möte (13 januari) som finns publicerade på hemsidan.  
 

Allsvenskan 
a) Ett något bättre ekonomiskt resultat kan noteras för 2022 års Allsvenska och som 

framför allt beror på att fler lag deltog, men även tack vare minskade kostnader för 
främst löner/arvoden. 

b) Önskemål har inkommit om att senarelägga startklockslag för några av div 3-serierna 
i Allsvenskan; t.ex. Div 3 Stockholm där man på så sätt sparar in en övernattning för 
Gotlandslagen i serien. TK har beslutat att bifalla önskemålet; kansliet ombesörjer 
lämplig starttid. Heat som har starttider som avviker med mer än vad som föreskrivs i 
tävlingsbestämmelserna, spelar helt egna givar (då framtagna av den lokala 
arrangören) och ingår inte i den centrala IAF-beräkningen. 

c) Mot bakgrund av att i synnerhet division 3 blivit allt svårare att fylla – lag som 
kvalificerat sig från division 4 avstår sin plats – har TK på förslag från kansliet fattat 
beslut om att till Allsvenskan 2024 minska antalet lag i var och en av de 16 division  
3-serierna, från nuvarande tio till åtta lag. Det medför att de fyra sämst placerade 
lagen i var och en av dessa serier degraderas efter avslutad Allsvenska 2023, varefter 
32 lag från division 4 flyttas upp till 2024 års division 3. 
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d) Regelverket för otillåten reserv i Allsvenskan anses vara för hårt i vissa fall. TK har 
beslutat att lätta upp kommande regelverk där de fallen av otillåten reserv använts i 
enstaka matcher. Detaljerna finns i TK:s minnesanteckningar från den 13 januari 
2023. 

e) Skrivningen för resebidrag ska förtydligas fr.o.m. Allsvenskan 2023, då hittillsvarande 
skrivning kunnat tolkas på flera sätt. CRA och SLE har i uppdrag att författa den nya 
skrivningen. 

f) Regeringen har beslutat om höjd skattefri milersättning, från tidigare 18,50 kr/mil till 
25,00 kr/mil fr.o.m. 1 januari 2023. Om Allsvenskans resebidrag, som idag är en 
schablonsumma uträknad på avstånd från klubborten, ska justeras eller ej behöver 
styrelsen fatta beslut om. Ett ökat resebidrag medför merkostnader för SBF. För att 
fatta ett sådan beslut behöver siffror tas fram för att få en uppfattning om 
merkostnaden. 

 

Beslutades:  SLE får i uppdrag att ta fram underlag för diskussion med CRA och RSC till ett 
styrelsebeslut angående resebidraget i Allsvenskan.  
 

Beslutades: Att MLÖ administrerar underlaget till styrelsen att behandla inför ett beslut per 
capsulam. 
 
 

Svenska Cupen (SC) 
a) Förslag har inkommit om att låta de främst seedade lagen i SC starta i en senare rond 

i stället för att som med nuvarande regelverk stå över i en senare rond. TK ser 
positivt på förslaget och kommer att ta det under övervägande inför 2024 års 
upplaga. 

b) Enligt nytt regelverk finns nu möjlighet för lag att lägga till nya spelare när 
spelperioden från Round of 32 har startat, men att det måste ske innan deras match 
i denna rond startat. SBF ska säkerställa att det nya regelverket följs i praktiken. 
Precis som tidigare år kommer lagbesättningarna att låsas i rapporteringssystemet 
när spelperioden startat, och lagkaptenen måste kontakta kansliet för att kunna 
uppdatera sin lagbesättning. Detta ska påpekas noga i den information som går ut till 
lagkaptenerna inför såväl Round of 64 som inför Round of 32. 

 
 

SM-tävlingar 
a) Det danska bridgeförbundet har flyttat ut sin motsvarighet till SM Par Open ur 

festivalveckan samt delat upp startfältet i tre styrkeindelade divisioner. TK har under 
hösten 2022 studerat modellen men avser för närvarande inte att göra några 
förändringar av SM Par Open. På uppdrag av styrelsen kommer dock TK att se över 
SM-finalerna och eventuellt alternativa tävlingsformer. 

b) Det höjda resebidraget som regeringen fattat beslut om lyftes även gällande SM-
finalerna. Ett ökat resebidrag finns inte med i budgeten för innevarande 
verksamhetsår och skulle medföra rejält ökade kostnader för SBF, eftersom TK ansett 
att man inte kan höja startavgifterna retroaktivt. På samma sätt som för Allsvenskan 
så ska siffror för SM-tävlingarna tas fram, så att styrelsen får en uppfattning om 
merkostnadens storlek innan beslut fattas i frågan. 
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SM Lag 
a) Sista datum för distrikten att rapportera in antal lag i SM Lag Open är den 13 februari 

2023. 
b) Vissa distrikt har många kvalande lag och därmed ett stort antal semifinalplatser och 

ibland svårt att fylla dessa. Allra helst när reslängden blir betydande, väljer lag att 
avstå sin semifinalplats. TK har beslutat att kansliet ges möjlighet att, om så befinns 
nödvändigt, låta tre lag från ett och samma distrikt delta i ett och samma 
semifinalheat. 

c) På forum väcktes under 2022 frågan ifall det inte är dags för SBF att göra ett nytt 
upplägg av SM Lag, främst då semifinalen. Förbundsstyrelsen uppdrog vid majmötet 
2022 åt TK att bilda en arbetsgrupp att ta fram förslag till nytt upplägg inför 2024. 
Arbetsgruppens förslag till alternativt upplägg av semifinalerna är, då ekonomin är en 
betydande faktor i sammanhanget, att den spelas online på RealBridge, men i form 
av Gröna Hissen (liknande format som kvalet i Chairman’s Cup). 
En semifinal online skulle högst sannolikt innebära en stark final och därutöver 
betydligt reducerade kostnader, inte enbart för SBF (färre tävlingsledare, inga 
lokalhyror, ingen brickläggning m.m.) utan också för spelarna, som bl.a. slipper resor, 
äta ute och hotellövernattningar. 
TK har beslutat att förslaget ska, efter semifinalen 2023, tillställas lagkaptenerna för 
de lag som deltagit i semifinalen 2022 och dito 2023. De olika alternativen (live som 
idag respektive online) ska belysas och lagkaptenernas svar vara TK tillhanda senast i 
slutet av maj 2023. Först därefter fattar TK beslut om semifinal 2024. 

d) SM Lag Mixed arrangeras 15-16 juli under Falkenbergsveckan.  
 

Beslutades:  TK får i uppdrag att se över formatet för SM-finalerna och eventuellt alternativa 
tävlingsformer. 
 

Beslutades:  SLE får i uppdrag att ta fram underlag tillsammans med CRA och RSC till beslut 
angående resebidraget i SM-finalerna. MLÖ administrerar sedan underlaget till styrelsen att 
behandla inför ett beslut per capsulam. 
 
 

Nybörjarträffen  
a) Med anledning av när påskveckan 2023 infaller har TK fattat beslut om att förlänga 

tävlingstiden för kvalet till SM Par Nybörjare t.o.m. 14 maj. 
b) MK ansvarar för att tydliggöra kriterierna för deltagande i Nybörjarträffen. 
c) Nya givsamlingar för Nybörjarträffen är beställda och givarna kommenteras av 

Magnus Lindkvist. Svenska Bridgeförlaget bekostar såväl skribentens arvode som 
tryckning av givhäftena. 

 
 

Onlinebridge 
a) Funbridges långa tävlingar har mellan en och fem deltagare och får ofta ställas in. De 

korta tävlingarna har normalt cirka 30 deltagare. TK har därför beslutat att de långa 
tävlingarna tas bort ur programmet då de har så lågt intresse. 

 
 

Mentorsimultantävlingar 
a) Mentorsimultantävlingarna tas bort från tävlingsprogrammet eftersom intresset för 

samtliga dessa hittills varit obefintligt och alla ställts in. 
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TL-utbildningar 
a) Det traditionella Steg 2-/3-seminariet avhölls helgen 14–15 januari. 21 deltagare var 

på plats för att öva och förkovra sig. 
b) Det norska bridgeförbundet har tagit fram onlineversioner av delar av sina TL-

utbildningar. TK kommer att se över hur liknande modell kan användas inom SBF. 
 
 

DTL-pärm/-träff 
a) DTL-pärmen är uppdaterad med allt utom Allsvenskan 2023. 
b) DTL-träff äger rum lördag 26 augusti, kl. 10.00-12.00 digitalt via Teams. 

 
 

Regelverk 
a) Samtliga regelverk för verksamhetsåret 2022/2023 finns publicerade på hemsidan 

utom tävlingsbestämmelserna för Allsvenskan 2023, vilken startar i september. 
b) Tävlingsbestämmelserna för Allsvenskan 2023 kommer att publiceras under våren, så 

snart som de delar som är föremål för revidering är klara. 
c) MGU meddelar att det finns ett första förslag till ett nytt alerteringsverk färdigställt 

och som kommer att behandlas vidare. Införandet av reviderat regelverk för tillåtna 
system har skjutits fram till 1 september 2024. 

d) TK har inte för avsikt att ta fram ett separat regelverk för minibridge. De klubbar som 
önskar spela par- eller lagtävlingar i minibridge kan använda tillämpliga delar ur 
regelverket för MiniBridge Cup, och kan även använda Ruter och/eller lagmodulen i 
BIT, men måste då vara noggranna med att välja alternativet <Inga mästarpoäng> 
eftersom minibridge inte är mästarpoängsgrundande. 

e) Det generella regelverket har förtydligats beträffande reglerna för byte av 
representationsklubb: ”Klubbyte får ske högst en (1) gång under en och samma 12-
månadersperiod, såvida inte synnerliga skäl föreligger” 

 
 
§ 140. Rapport FK  
MLÖ har avlämnat rapport från FK till styrelsen. 
 

Samarbetsavtal under Bridgefestivalen 
a) MME har arbetat med avtalen inför festivalen och nu är även avtalen med 

Conventum och Kongrexum helt klara, och signerade. De svåraste förhandlingarna 
har varit kostnaderna för funktionärernas boende som nästan fördubblats jämfört 
med tidigare avtal. Inledningsvis var de än högre. Andra alternativ har undersökts på 
flertalet hotell för funktionärsboende bl.a. rum på Scandic Väst, men då skillnaden är 
för låg och det då uppstår ett logistikproblem så har det strukits som alternativ. FK 
kommer att uppmuntra till boenden i dubbelrum för de funktionärer där det är 
möjligt. Merkostnaden totalt med hänsyn tagen till även övriga merkostnader inför 
2023 beräknas till ca. 200 000 - 250 000kr jämfört med 2022.  

b) FK hoppas förstås på ett högre deltagande 2023, och det ser just nu bra ut då det är 
fler anmälda lag till CC än ifjol vid motsvarande tidpunkt. Att JVM-lag kolliderar med 
festivalen är dock olyckligt då det förmodligen kommer att innebära färre deltagande 
juniorlag.  
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Förändringar under Bridgefestivalen 
 

a) FK har vidtagit åtgärder utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna och beslutat att 
höja startavgifterna (från 100 kr till 110 kr per spelkupong), samt sänka prissumman 
från 35 % till 25 % på sidotävlingarna, vilket skulle ge en högre spelintäkt beräknad till 
ungefär 200 000 kr totalt för hela festivalen. Startavgifterna och priserna i CC är 
oförändrade tack vare sponsring av tidigare ordförande Mats Qviberg. Dessutom 
vidtas andra åtgärder för att hålla kostnaderna nere bl.a. att genom att minska antal 
funktionärer (främst TL) och ett krafttag för att locka fler sponsorer. 

b) Positivt är att SBF i det nya avtalet med Conventum från 2023 har tillgång även till 
den stora Kongresshallen tvärs över gatan från Conventum, utan extra kostnad, vilket 
undviker de ännu högre kostnadsökningar för konferenslokalerna. Kongresshallen nås 
via rulltrappan upp från entrén i Conventum och sedan vidare genom en gångtunnel 
över till den stora byggnaden då man kommer direkt in på bankettplan.  

             I Kongresshallen kommer SM Par-finalerna (utom Par Open), slutspelet i CC och     
             kvällsseminarier nu att placeras i stället för tidigare år på ”hyllan” ovanför entrén i   
             Conventum, eller i en konferenslokal inne på Scandic Grand (mot lokalkostnad).  
             Hyllan ovanför entrén kommer fortsättningsvis att nyttjas enbart som utrymme för   
             Conventums restaurang. 
 
 
§ 141. Rapport UK/Internationellt  
MLÖ har avlämnat rapport från UK till styrelsen. 
 

Generellt 
a) Mixedklassen (inga nationsmästerskap 2023) och Open (spelar endast NM) har ett 

lugnt 2023 medan veteraner, damer och juniorer spelar Nations-VM; damerna och 
juniorer i tillägg NM. 

 
 

NM 2023 
a) UK har tillsatt en kommitté som arbetar med organisationen av NM 2023. NM 

kommer att genomföras i Örebro på Scandic Väst 31 maj – 2 juni. Preliminärt har sex 
öppna lag, fem damlag anmält deltagande, samt att fem nationer skickar juniorlag att 
delta i U21 och U26 (oklart hur många just nu).  

b) Sverige kommer att representeras av ett lag i Open, ett damlag och ett till två 
juniorlag. 

 
 

Nations-VM 
a) Bermuda Bowl, Venice Cup, D’Orsi Trophy och Wuhan Cup spelas i Marrakesh, 

Marocko, i slutet av augusti parallellt med sidotävlingar. 
b) Genom våra placeringar i Nations-EM 2022 har Sverige kvalificerat sig i damklassen 

(dessutom titelförsvarare) och veteran (”Seniors”) -klassen. SBF fullfinansierar endast 
damlaget. 

 
 

Open 
a) Fredrik Kronmarker (FKR) har haft en intensiv dialog med de senaste årens 

internationella Open-spelare och en några ”stödpersoner” med internationell 
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erfarenhet. Då Open inte kan spela VM och därmed inte har några stora uppdrag 
2023 har truppen beviljats ett speciellt anslag för att genomföra ett läger i februari 
med de par som FKR anser tillhöra ”kärntruppen”. Syftet är att svetsa samman, och 
fortsätta analysen om varför inte laget lyckades bättre i EM 2022. Spelarna har själva 
fått lägga till egna medel då bidraget inte täcker hela kostnaden. FKR kommer att 
lämna rapport efter genomfört läger. KAH lyfter hur viktigt det är att vi informerar 
officiellt om att resultatet av lägrets aktiviteter kommer att återrapporteras till UK. 

b) För att öka det allmänna intresset för landslagstruppen har FKR utlyst en 
”utmanartävling” där delar av kärntruppen i Open möter utmanarlag. Vinnarna i 
denna fyrlagstävling får representera Sverige i NM tillsammans med ett tredjepar 
som FKR utser själv. Utmanarmatchen kommer att genomföras 1-2 april och omges 
med publicitet och BBO-rapportering. 

 
 
Damer 

a) Linnea Edlund (LED) har nominerat ett förtroendegivande lag till VM.  
b) Lag till NM tas ut senare. 

 
 

Veteraner (”Seniors”) 
a) En ren uttagning har anordnats och den första omgången spelades 27–29 januari. De 

två lag som gick vidare spelar en ren uttagningsfinal 25–26 februari och det vinnande 
laget spelar VM i Marrakesh med ett tredje par som kapten Olle Wademark tar ut 
själv. 

b) SBF bekostar endast startavgift och landslagströjor för deltagandet i VM. 
 
 

Juniorer 
a) När säsongen inleddes fanns det en plan att Sverige skulle delta med lag i både U21 

och U26 i Junior-VM 2023. Beslut är nu taget att Sverige endast deltar i U26, och inte 
kommer att skicka ett lag till U21. Det har på forumet varit ett omdiskuterat beslut, 
men UK står fast vid att beslutet är korrekt. Det har varit en lång process (tre 
omgångar av analyser av situationen) som lett fram till detta. Även juniorledningen 
tycker förstås att det är ett mycket tråkigt beslut. 

b) Detaljerna bakom beslutet är inte av sådan karaktär att de bör publiceras offentligt, 
vilket gjort det svårt att möta kritiken och förklara bakgrunden på forumet. MLÖ har 
dock full information om bakgrunden och stödjer juniorlandslagsledningens beslut. 
Styrelsen önskar uttrycka att de har förtroende för juniorlandslagsledningens beslut 
och att det också ska framgå här i styrelsemötesprotokoll. 

c) Lag till NM tas ut senare. 
 

Beslutades: Att ta till protokollet att styrelsen vill uttrycka sitt förtroende för juniorlandslags-
ledningen. 
 
 
§ 142. Rapport UTBK  
KAH har lämnat rapport från UTBK till styrelsen.   

a) Nybörjarkursen online startade 12 februari med 17 deltagare. 
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b) En bridgelärarutbildning kommer att hållas i Norrköping 18 mars. Nästa utbildning 
kommer att hållas i Gävle 2 september. En utbildning i flera steg har diskuterats men 
UTBK avvaktar SBF:s övergripande utbildningsplan. 

c) FFR och BMW arbetar vidare med projekt ”hemsidan” dvs de ska försöka strukturera 
sidan om utbildning. 

d) Ett omtag på projekt ”Minikurser” ska tas. 
e) UTBK tackade nej till en förfrågan från Norge angående Facitkortlekar till 

MiniBridgen. 
 
 
§ 143. Rapport ITK  
ROL har avlämnat rapport från ITK till styrelsen. 

a) Bo Roos har begärt timeout fram till maj. ITK söker efter någon ersättare i ITK. 
b) Kostnaden för förvaltningen av BIT ligger för närvarande lite under budget. Detta 

beror delvis på att våra konsulter varit sysselsatta med annat, men också på att det 
äntligen verkar som inflödet av nya ärenden vad gäller ändringar och buggar har 
minskat till en del. 

c) Ett arbete med att sänka driftskostnaderna genom nedsläckning av gamla system har 
påbörjats och har redan gett viss effekt. 

d) Arbetet med lagmodulen framskrider och en del av punkterna är redan 
implementerade såsom generering av spelordning och vissa smärre justeringar. 

e) Ett kickoff-möte har hållits i Drupal-projektet och en indelning av uppgifterna har 
gjorts. Roger Hilmersson (RHI) ansvarar för kartläggning av vilka funktioner som finns 
och vilka som berörs och hur vi ska prioritera i en eventuell konvertering. ROL 
ansvarar för att ta fram och samla de erfarenheter som gjorts hos andra Drupal-
installationer, främst i Sverige, och hur de har agerat. 

f) I december fick vi en förfrågan från Bridgetime Systems AB om att få använda samma 
funktioner som Ruter använder i integrationen med BIT. Ett förslag till ett eventuellt 
svar är framtaget som skulle kunna innebära en överenskommelse om en testperiod 
av deras produkt, med villkor ställda från SBF om samarbete på förbundsnivå. 

g) I datalagret finns sedan mitten av december nu möjlighet att mer i detalj analysera 
medlemsflöden. Ytterligare funktioner inom medlemsuppföljning är möjliga att 
realisera om intresse finns. I övrigt har intresset för datalagret varit ljumt trots att 
några nya rapporter tagits fram för att analysera och adressera tävlingsledare per 
nivå och hantering av MP och RP klubbvis. 

h) En första Excel-rapport finns framtagen och presenterad för kansliet. Vissa 
översiktsbilder finns samt förslag på hur arbetet kan följas och organiseras i att 
”rekrytera mera”. 
 

Beslutades:  Att SLE och ROL får i uppdrag att konkretisera villkoren för att ge Bridgetime 
Systems AB tillgång till förbundets API under en begränsad testperiod, i syfte att utvärdera 
deras produkt. 
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§ 144. Rapport personal/kansli  
SLE har avlämnat rapport från personal/kansli till styrelsen. 

a) Samtliga jul- och nyårsledigheter är nu avklarade och samtlig personal var 
på plats igen 9 januari. Då verksamheten går ner något under helgerna så är 
upplevelsen över lag att det har gått bra, och den ledighetsplanering som 
gjordes fungerade. 

b) En ny semesterårsplanering för 2023 finns där preliminära önskemål gicks 
igenom på personalmötet i slutet av november.  

c) SSV är fortsatt sjukskriven och arbetar endast 25% fram till 28/2. SSV 
arbetar med administrationen av MiniBridge Cupen och har fått några 
ytterligare rapportuppgifter att göra på dessa 25%. 

d) Ny resultatuppföljning är genomförd i samarbete med RSC (och MLÖ) som redovisar 
en uppdaterad prognos utifrån denna. Insatser kommer att krävas för att kapa 
kostnader ytterligare då intäkterna inte ökar (särskilt oroande är minskade 
medlemsintäkter). 

e) En behovs- och konsekvensanalys om förbundets fortsatta bemanning har tagits fram 
och diskuterades med AU 8 februari. Åtgärder för att minska personalkostnader 
presenterades för styrelsen på mötet. 

f) En fjärde omgång av kontakter med distrikten har genomförts december/januari och 
nästa planeras till i början av april. Främst har kontakterna hamnat om 
medlemsuppföljning med uppmuntran om personlig kontakt till de medlemmar som 
saknas sen förra året samt hur styrelsen kommit i gång med strategimålen. 

g) Medarbetarsamtal har genomförts under november/december i samband med ny 
lönerevision 2023. Nya samtal planeras till maj/juni. 

h) Utvecklingen av e-tjänster som ska hantera ansökningar, kostnadsersättningar, 
resebidrag etc. på hemsidan har inte kommit igång. Ärendena ligger fortfarande kvar 
som prioriterade i ITK. Det är främst vår externa IT-konsult, Johan Östberg, som 
kommer att vara inblandad. 

 
 
§ 145. Rapport DN /LK  
Andreas Westman (AWE) har lämnat rapport från DN till styrelsen. 
 

a) DN har träffats i ett fysiskt möte för första gången på länge (5/2). Fyra av fem 
ledamöter deltog. 

b) Inkomna ärende har behandlats och genomgång av hur Hammonds statistik tas fram 
och är uppbyggd gicks igenom. Det finns utredare som utsetts av TK som 
tillhandahållit de underlag som ligger till grund för DN:s bedömning. DN är mycket 
nöjda med det arbete som utförts. 

c) Fair-Play arbetet leds av Lars Andersson och kommer att införas i närtid. 
d) DN avser att skriva en artikel i tidningen BRIDGE som belyser ämnet fusk. Syftet med 

artikeln är att informera om att det som sker på BBO ”loggas” och att upptäcktsrisken 
är väldigt hög. Det är också viktigt att uppmärksamma om att fusk är oacceptabelt 
oavsett om det sker live eller på nätet. Många tävlingar spelas dessutom om 
mästarpoäng varav det kan bli aktuellt med eventuella korrigeringar retroaktivt. DN 
kommer att kontakta TK för hur det ska hanteras. 
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e) DN upplever hög arbetsbelastning och diskuterade en utökning. Förslag till styrelsen 
kommer lämnas om att utöka med två ledamöter. 

f) Det finns en hel del klubbar som har lokala DN. Hur många det är och hur det 
fungerar är lite oklart. DN har önskemål om att det genomförs en översyn som kan 
leda till förslag om ändringar i normalstadgarna för klubbar. 

 
 

Fredrik Jarlvik (FJA) har avlämnat rapport från LK till styrelsen. 
 

a) FJA tillträdde som ny ordförande i slutet av oktober 2022. 
b) Det har sen tillträdet inte inkommit några ärenden till LK. 

 
 
§ 146. Ekonomi 
RSC har avlämnat rapport om ekonomin till styrelsen. 
 

Arbetet på ekonomisidan fortsätter enligt plan. Svenska cupen och Allsvenskan har senaste 
året vänts till plusresultat. Det kostnadseffektiva samarbetet med SISU angående köp av 
bokföringstjänster fortsätter och fungerar alldeles utmärkt. 
 

Sammanfattning av reviderad prognos 
a) Prognosen för helåret 2022/2023 ligger i stort i linje med den prognos som 

presenterades vid distriktsträffen i november 2022. Det innebär ett minus på 
ungefärligen 300 tkr. Betonas bör dock att en prognos efter fyra månader av 
verksamhetsåret innebär en viss osäkerhet. 

b) Utvecklingen med ett vikande medlemsantal fortsätter tyvärr. Vi ligger för närvarande 
på en minskning på närmare 500 betalande medlemmar jämfört med föregående år. 
Förhoppningen är att den kursverksamhet som startat efter pandemin inför 
kommande år, ska ge nya betalande medlemmar. 

c) Glädjande är då att intäkterna från spelavgifterna har ökat, trots färre betalande 
medlemmar, relativt samma period föregående år. Det verkar helt enkelt spelas mer 
bridge på våra klubbar! Därtill kommer vår höjning av spelavgifterna att börja gälla 
från 1 januari. 

d) Vi räknar med ett överskott från kommande SM-tävlingar samt festivalen. Det är dock 
av förklarliga skäl en osäkerhet här. 

e) På kostnadssidan finns inga negativa avvikelser. Som tidigare är kostnadskontrollen 
god, och det finns ett antal poster där vi ligger under budget och tidigare prognoser. 

 

På mötet lyftes även att Inflationen kan påverka det slutgiltiga resultatet. Riksstämman 2023 
ska ta beslut om två års kommande medlemsavgifter. Kanske det bör göras en höjning 
motsvarande inflationen? Effekten av ett sådant beslut kommer inte förrän från 1 
september 2024. 
 

Beslutades:  Att RSC tar fram förslag om eventuellt höjda medlemsavgifter till styrelsemötet i maj. 
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§ 147. Medlemsstatistik 
MME har avlämnat rapport till angående utvecklingen av nyregistrerade I-medlemmar till 
styrelsen. 
  

a) Mönstret av inregistrerade I-medlemmar fortsätter utan avvikelse (1 februari 2023 
fanns 1 611) vilket är ca 170 fler än förra året. Det är positivt då slutsatsen kan dras 
att det pågår många nybörjarkurser på klubbarna.  

b) Vad gäller tidigare medlemmar, som ej längre är betalande, är de lokala kampanjerna 
där kontakt tas personligen fortsatt det mest effektiva sättet att få dem åter. 

 
 
§ 148. Tankesportförbund 
MLÖ har avlämnat rapport om Tankesportförbundet till styrelsen. 
 

a) Tankesportförbundet är nu officiellt bildat. Ett konstituerande möte genomfördes 19 
januari 2023 där en styrelse tillsattes intill den första kongressen (motsvarande SBF:s 
Riksstämma), samt att förbundets stadgar fastställdes. 

b) Styrelsen består av MLÖ, SLE och KAH från SBF och Håkan Jalling, Tomas Kvist och 
Erik Malmstig från Sveriges Schackförbund. 

c) Håkan Jalling valdes till ordförande för Tankesportförbundet. MLÖ till vice 
ordförande, SLE till kassör och Tomas Kvist till sekreterare. Tankesportförbundet har 
sitt säte i Örebro. 

d) På gång just nu är registreringen av organisationsnummer, ansökan om bankkonto 
och att en arbetsgrupp bildas för att forma de första prioriterade arbetsuppgifterna. 

 
 
§ 149. Belastningsregistret 
EAB har inkommit med förslag över hur kansliet ska administrera utdrag från 
belastningsregistret med anledning av de ändrade riktlinjer som trätt i kraft. 
 

Bakgrund 
Efter ett arbete angående säkerhet och trygghet för våra juniorer vid aktiviteter anordnade 
av Svenska Bridgeförbundet, beslöt styrelsen att utdrag ur belastningsregistret ska begäras 
in för personer som återkommande är verksamma bland våra juniorer. I beslutet ingick också 
att rekommendera distrikt och klubbar att göra likaledes. 
 

Sedan en tid gäller ändrade riktlinjer för hur detta ska gå till. Från att ha omfattat en rutin 
där aktuell person själv begär ut sitt utdrag och skickar in det oöppnat till uppdragsgivaren, 
som i sin tur sparar det på lämplig plats, måste det nu göras annorlunda.  
 

Det är inte längre tillåtet att varken begära in oöppnade utdrag eller att lagra dessa med 
anledning av GPR-förordningen. Aktuell person ska fortfarande själv begära utdraget ur 
polisens register (i vårt fall ”Blankett för arbete med barn i annan verksamhet.”). Men nu är 
det tillåtet att öppna, och man bör öppna det. Sedan scannas det (eller skärmdumpas) och 
skickas in till uppdragsgivaren, som då registrerar med datum att det har uppvisats. Därefter 
raderas utdraget. 

 

Beslutades:  Att kansliet ändrar sina rutiner så att ett utdrag ur belastningsregistret 
registreras och sedan raderas. 
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Beslutades: Att information om ändringen förmedlas till distrikt och klubbar i nyhetsbrev 
och tidningen BRIDGE. 
 

Beslutades: Att JK informeras om ändringen. 
 
 
§ 150. Stadgeändringar 
MME presenterade de ändringsförslag som arbetsgruppen kommit fram till vad gäller 
förbundets stadgar för styrelsen. 
 

1. Ändring av I-medlemskapets längd med hänsyn taget till förändrat verksamhetsår. 
2. Verklighetsuppdatering av tävlingssanktioner (städning då det innehållit felaktigheter) 
3. Tävlingsrepresentation (några mindre korrigeringar) 
4. Korrigering av distriktsförbunden som dels hänger ihop med de två ovan, dels att SBF 

utkommer med förslag till nya normalstadgar. 
5. Ev. korrigering med hänsyn till nya normalstadgar. 

 

Stadgeändringarna 1-3 rör förbundet. Stadgeändring 4 handlar om att det som finns under 
förbundets stadgar gällande distrikten skall flyttas in under distriktets stadgar. Det är ett 
förslag till nya normalstadgar för distriktsförbund.  
Stadgeändring 5 gäller klubbar då dessa ska ses över för att harmonisera med det nya 
förslaget till normalstadgar för distrikten. 
 
 
Stadgeändring 1 
2019 genomfördes flertalet stadgeändringar som hängde samman med att det byttes 
verksamhetsår från 1/7 till 1/9. Det var en förskjutning med två månader för att bl.a. få med 
relevant verksamhet som hänger samman med Bridgefestivalen på rätt verksamhetsår. 
En annan ändring som gjordes vid samma tillfälle var att förkorta I-medlemskapet till 
maximalt 1½ år från föregående maximala 2 år. Konsekvensen med förändringen av 
verksamhetsåret ledde till att det inte längre blev 1½ år, utan 1 år och 8 månader i stället. 
 

Styrelsen anser att I-medlemskapet bör gälla maximalt 1½ år som var intentionen när de 
förra ändringarna genomfördes, varför följande stadgeändring föreslås: 
 

Nuvarande skrivning: 
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk person som vid första speltillfället, eller vid 
deltagande i bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap innevarande säsong. 
Medlemskapet gäller även påföljande säsong om medlemmen blir medlem under perioden 
1/1–15/4. I-medlemskap kan endast erhållas en gång. 
 

Förslag till ny skrivning: 
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk person som vid första speltillfället, eller vid 
deltagande i bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap innevarande säsong. 
Medlemskapet gäller även påföljande säsong om medlemmen blir medlem under perioden 
1/3-31/8. I-medlemskap kan endast erhållas en gång. 
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Stadgeändring 2 
Några textrader som inte blivit reviderade med tidens gång är den text som finns i våra 
stadgar under §12, 13 och 16. Det handlar om tävlingssanktioner, representation och 
distriktsförbunden. 
 
Nuvarande skrivning: 
§ 12 Tävlingssanktioner 
Dfbs stadgar skall innehålla bestämmelser om sanktionsförfarande för inom distriktet 
anordnade tävlingar. Dfb äger självt avgöra i vilken omfattning sanktionsförfarande skall 
tillämpas. Inbjudan till tävling som sanktionerats skall ange att så skett. Endast medlemmar 
har rätt att deltaga i av SBF eller dbf sanktionerade tävlingar (guld-silver-brons). 
 

Förslag till ny skrivning: 
§ 12 Tävlingssanktioner 
Endast medlemmar i SBF (eller annat nationellt bridgeförbund) har rätt att deltaga i av SBF 
eller dbf sanktionerade tävlingar (guld-silver-brons). Bestämmelser för sanktionsförfarande, 
se § 16.1.e). 
 
 
Stadgeändring 3 
Nuvarande skrivning: 
§ 13 Tävlingsrepresentation 

1. Inbjudan till deltagande i in- eller utländsk tävling får, när inbjudan avser 
representation för SBF eller dfb, ej accepteras utan godkännande från den instans 
som skall representeras. 

2. Spelare kan tillhöra flera klubbar men får endast representera en klubb under 
spelåret, 1 september - 31 augusti, i tävlingar anordnade respektive sanktionerade 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. Representationsklubb är den klubb som uppgivits vid senaste 
inbetalning av stadgeenlig medlemsavgift enligt § 6:3. 

3. Det åligger SBF medlemmar samt anslutna organisationer att följa gällande stadgar, 
tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt iakttaga ett för SBF och 
tävlingsbridgen hedrande uppförande. 

4. Om en klubb tillåter spelare som ej är medlem i SBF (eller annat nationellt förbund) 
att delta vid ett eller flera speltillfällen kommer SBF att debitera klubben en av SBF 
fastställd avgift per speltillfälle. Klubben beslutar själv om man vill utkräva denna 
avgift från spelaren. 

 
 

Förslag till ny skrivning: 
§ 13 Tävlingsrepresentation 

1. Oförändrad skrivning. 
2. Spelare kan tillhöra flera klubbar men får endast representera en (1) klubb under 

verksamhetsåret, 1 september - 31 augusti, i tävlingar anordnade respektive 
sanktionerade av SBF eller dfb. Representationsklubb är den klubb som uppgivits vid 
senaste inbetalning av stadgeenlig medlemsavgift enligt § 6:3. Dock kan en medlem 
efter ansökan hos SBF och med berörda klubbars och dfbs godkännande medges rätt 
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att under pågående verksamhetsår byta representationsklubb. Sådant klubbyte får 
ske högst en (1) gång under en och samma 12-månadersperiod, såvida inte 
synnerliga skäl föreligger. 

3. Oförändrad skrivning. 
4. Om en klubb tillåter spelare som ej är medlem i SBF (eller annat nationellt 

bridgeförbund) att delta vid ett eller flera speltillfällen kommer SBF att debitera 
klubben en av SBF fastställd avgift per speltillfälle. Klubben beslutar själv om man vill 
utkräva denna avgift från spelaren. I silver- och guldtävlingar får klubb ej tillåta sådan 
spelare att delta. 

 
 
Stadgeändring 4 
Nuvarande skrivning:  
§ 16 Distriktsförbunden 

1. Klubbarna sammanföres till dfb enligt § 2 i dessa stadgar. Dfb och deras styrelsers 
uppgifter är i tillämpliga delar överensstämmande med SBF och därutöver att bistå 
klubbar och enskilda medlemmar med råd och vägledning i bridgefrågor, att 
arrangera tävlingar på distriktsnivå, vilket dock kan uppdragas åt underställd klubb; 
att samarbeta med andra, motsvarande organisationer, att enligt SBF direktiv svara 
för arrangemang av förberedande omgångar i svenska mästerskap samt att inom 
distriktet medverka till genomförandet av övriga tävlingar på riksnivå samt att i övrigt 
övervaka och fullgöra vad på dfb ankommer i enlighet med egna och SBF stadgar och 
beslut. 

2. Dfb:s verksamhetsår sammanfaller med SBF. 
3. Dfb:s angelägenheter handhas av en distriktsstyrelse, vald på dfb:s årsmöte. 

Styrelsens ledamöter väljs för ett eller två år åt gången, men inför varje årsmöte får 
högst halva styrelsen vara vald till och med nästa år. 

4. Klubbarna kallas skriftligen till årsmötet. 
5. Extra möte hålles i dfb, när styrelsen eller minst en femtedel av dfb:s klubbar så 

kräver. 
6. Dfb:s ordförande väljes av årsmötet. I dfb:s stadgar må ges möjlighet för årsmöte att 

utse också andra funktionärer. 
7. Rösträtt vid dfb:s möte har ombud som befullmäktigats av ansluten klubb som äger 

en röst per påbörjat 25- tal medlemmar enligt senaste medlemsredovisning till dfb. 
Ombud får ej vara ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen, ej heller tjänsteman i 
dfb. Ombud har rätt att representera högst två klubbar vid mötet. 

8. Vid dfb:s årsmöte följs i tillämpliga delar föredragningslistan för SBF stämma. Följande 
punkter bör tas upp: 

a) Punkterna 1-10, enligt § 11:5 
b) Klubbarnas medlemsavgifter till dfb för närmast följande verksamhetsår. 
c) Punkterna 13-15 enligt § 11:5. 
d) Val av ordförande i dfb. 
e) Val av övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning samt 

eventuella tjänstemän enligt stadgarna jämte besättande av poster i enlighet 
med förbundsbeslut. 
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f) Val av ombud och ersättare till SBF riksstämma (endast år då riksstämman 
avhålles). Den är ej valbar, som under året är eller varit ledamot av eller 
suppleant i SBF styrelse, ej heller den som är tjänsteman i SBF. 

 

Numrering av ärendena görs av dfb. För årsmötesordningen bör i övrigt i görligaste mån gälla 
vad i § 11:6-8 stadgas för riksstämman och närmare föreskrifter intagas i dfb:s stadgar. 
 
Förslag till ny skrivning:  
§ 16 Distriktsförbunden 

1. Klubbarna sammanföres till dfb enligt § 2 i dessa stadgar. Dfb och deras styrelsers 
uppgifter är i tillämpliga delar överensstämmande med SBF och därutöver: 

a. att bistå klubbar och enskilda medlemmar med råd och vägledning i 
bridgefrågor, 

b. att arrangera tävlingar på distriktsnivå, vilket dock kan uppdragas åt 
underställd klubb; 

c. att samarbeta med andra, motsvarande organisationer, 
d. att enligt SBF direktiv svara för arrangemang av förberedande omgångar i 

svenska mästerskap samt att inom distriktet medverka till genomförandet av 
övriga tävlingar på riksnivå samt att i övrigt övervaka och fullgöra vad på dfb 
ankommer i enlighet med egna och SBF stadgar och beslut. 

e. skall dfbs stadgar innehålla bestämmelser om sanktionsförfarande för inom 
distriktet anordnade tävlingar, men dfb äger självt avgöra i vilken omfattning 
sanktionsförfarande skall tillämpas. Inbjudan till tävling som sanktionerats 
skall ange att så skett. 

 

§§ 2.-8 Oförändrad skrivning. Så också den avslutande texten efter § 8f: ”Numrering av…”). 
Men § 16 avslutningsvis bör 2-8 ses över så de harmoniserar med nya förslaget till 
normalstadgar. 
 
 

Stadgeändring 5 
§17 Klubbarna – måste de ses över så de harmoniserar med nya förslaget till normalstadgar. 
 
 

Beslutades: Att föreslå stadgeändringarna 1 - 3 till Riksstämman 2023. 
 

Beslutades: Att förslaget till stadgeändringarna 4–5 fortsatt revideras till ett komplett förslag 
och att beslut fattas om dessa på nästa styrelsemöte i maj 2023. 
 
 
§ 151. Övriga frågor 
KAH lyfte fråga om startavgiften för de boende inom 10 mil från spellokalen i Stockholm 
under genomförandet av OBS/träningshelgen 29-30 januari. Avgiften var låg och gav därför 
mycket lite bidrag till de som hade långa resor för sitt deltagande. UK har noterat detta och 
kommer att diskutera det inför nästa tillfälle. 
 
 
§ 152. Nästa möte 
Valberedningen kommer att inbjudas till nästa möte.  
Beslutades:  Att nästa möte kommer att genomföras under helgen 12-14 maj, i Örebro. 
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§ 153. Mötets avslutande 
MLÖ avslutade mötet kl 21.59 och tackade alla för intresse och engagemang.  

 
 
 
Vid protokollet: Ordförande:  Justeras: 
 
 
 
Suzanne Lemborn Martin Löfgren Birgitta Lagnell
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