
 
Örebro läns bridgeförbund 
 
Styrelsemöte den 1 juni 2021 
 
Telefonmöte via Teams med: Lars Marcusson, Rolf Selander,  
Johan Karlsson, Irene Håberger och Kenneth Wallin.  
 
§1. Ordförande Lars M öppnade mötet.  
 
§2. Dagordning fastställdes.  
 
§3. Föregående protokoll 
 
Protokollen från telefonmötena justeras formellt vid nästa fysiska möte. 
Protokollet från den 28 mars kan läggas ut på nätet. 
 
§4. Ekonomi 
 
SBF har satt in 45 tkr på vårt konto som avser medlemsavgifter 2020/ 2021. Ett 
mindre belopp ha också satts in på kontot, som avser reglering av BBO-avgifter 
vid DM- tävlingarna (309 kr.) 
 
§5. Tävlingsverksamheten 
 
Sedan förra mötet har DM veteraner spelats med 9 par, DM damer med 13 par, 
DM öppen klass med 12 par och DM mixed med11 par. DM individuellt spelas 
den 12 juni förutsatt att minst 16 spelare anmäler sig.  
 
Plaketter för DM insatserna delas ut till närvarande (eller deras 
klubbrepresentanter) vid höstens distriktsstämma den 12 september. 
 
SM-tävlingarna kommer i år att spelas on line och Johan skickar resultatlistor 
från DM finalerna till SBF som utgör underlag för antal par från ÖLBF i resp. final 
 
Silverligan som spelats på nätet är avslutad. Till hösten startar nerikesligan på 
nytt och silverligan upphör. Nerikesligan startar med samma uppsättning lag som 
föregående säsong. För innevarande säsong (som fick brytas pga pandemin) 
delas silverpoäng ut för spelade matcher, men inga vinnare utses. 
 
För silverrallyt, som också fick brytas, beslöts att den ställning som var vid 
avbrottet gäller som slutställning. Priser utdelas enlig den modell som tidigare 
använts. Prisbeloppen blir naturligtvis något lägre beroende på att färre tävlingar 
genomförts. 
 
 



§6. Inkomna förslag och skrivelser 
 
En motion till årsmötet har inkommit från en enskild medlem, som önskar att 
stadgarna ändras så att ”Tävlingar som anordnas av BBO eller Funbridge ska ha 
en licensierad tävlingsledare som även kan hantera IT tekniken”. 
 
ÖLBF anser att denna fråga inte är en direkt distriktsangelägenhet utan skickar 
frågan vidare till SBF för ev. åtgärd. Kenneth svarar för detta och info till 
motionären om vår handläggning. 
 
 
§7. Övriga frågor 
 
- 
§8. Nästa möte  
 
Nästa möte blir ett live möte i Hällefors den 10 augusti. Huvudämnet för mötet är 
planering inför distriktsstämman den 12 september. Mötet inleds med gemensam 
lunch i Hällefors kl.15.00. Det formella mötet startar kl.16 och för de som önskar 
blir det därefter bridgespel på hemmaklubben med start kl.18.00.  
 
 
 
Vid protokollet: Rolf Selander      
 
 
 
Justeras: Lars Marcusson 
 
 
 
 
 
 
 
 


