
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG – RIKSSTÄMMA 2021 
 
Mötespresidium 
Valberedning föreslår riksstämman besluta att till ordförande för riksstämman välja Gösta Frödin.  
 
Valberedningen föreslår riksstämman besluta att till sekreterare för riksstämman välja Micke 
Melander.  
 
Styrelse Svenska Bridgeförbundet 
Valberedningen föreslår vidare riksstämman besluta om följande styrelse för Svenska 
Bridgeförbundet för verksamhetsåren 2021-2022 och 2022-2023.  
 
Ordförande  
Martin Löfgren, Norrköping   omval 
 
Ordinarie ledamöter  
Calle Ragnarsson, Linköping  omval 
Rolf Scherdin, Gävle  omval 
Krister Ahlesved, Stockholm  omval 
Linnea Edlund, Uppsala  omval 
Eva Abragi, Stockholm  nyval (tidigare suppleant) 
Rickard Olsson, Bjärred  nyval 
Birgitta Lagnell, Göteborg  nyval 
 
Suppleanter 
Mia Breding, Östersund  nyval 
Tor-Björn Bohman, Ängelholm nyval 
 
Detta förslag innebär att valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en ordinarie ledamot 
mot tidigare en ordförande, sex ordinarie och två suppleanter. 
 
Valberedningen 2021-09-15 
 
Lars Lundqvist, Zennica Hammar och Björn Sörling 
 
 
 
  



Kandidatpresentation för ledamöter som står för nyval: 
 
Birgitta Lagnell, Göteborg  nyval 
 
76 år från Göteborg.  Medlem i Askims BK och spelar bridge på Bridgens Hus i  
Göteborg. Arbetade under tre år i Volvos Koncernledning och fem år på SVT  
som Chef för TV Arkivet.  
 
Sedan 2019 medlem i styrelsen för GBF med ansvar för rekrytering av seniorer  
och pensionärer. Sedan hösten 2020 ansvarig för Kommittén Senior- & Pensionärs- 
bridge inom SBF. 
 
 
 
Mia Breding, Östersund  nyval 
 
56 år och bor i Östersund, där jag också är född och uppvuxen. Gift med Bengt  
sedan 23 år tillbaka.  Jag har spelat bridge i 20 år och började ganska tidigt i min  
bridgekarriär med styrelsearbete.  
Ledamot och sedan ordförande i Frösö BK, som senare gick ihop med Storsjö- 
bygdens BK. Där är jag ledamot.  
Ledamot och sedan några år tillbaka ordförande i Jämtland/Härjedalens BF.  
Sedan några månader tillbaka är jag med i Förbundets medlemskommitté. 
Har också haft nybörjarkursen tillsammans med Bo Jonsson. Förutom bridgen så  
umgås jag gärna med barn och barnbarn. Vi jobbar som jourhavande familjehem  
för ungdomar.  
 
 
Rickard Olsson, Bjärred  nyval 
 
Skåning som nyligen fyllde 70 och fortfarande är lite aktiv som BI-konsult i egen  
regi, Ricol IT som jag startade 1985. Innan dess 9 år på IBM efter examen på  
LTH(F) 73. Spelade bridge i min ungdom och återupptog intresset för ca 15 år sedan,  
så det finns en hel del kvar att lära. Medlem i Bjärreds BK som jag varvar med spel  
i Lomma BK. Har sedan min pension haft en hobby: ”Hur lära av mina misstag i bridge  
med hjälp av statistik och datoranalys”. I övrigt lägger jag en hel del tid som amatör- 
byggare på vårt sommarhus i Blekinge, där jag också kajakar en del. Sedan tio år  
tillbaka hårdtränar jag på rollen som morfar med mina barnbarn i Dalarna. 
 
 
Tor-Björn Bohman, Ängelholm nyval 
 
67-årig före detta sjökapten och lots, pensionär sedan drygt sju år tillbaka.  
 
Började spela bridge 1989 och varit aktiv i Ängelholms Bridgesällskap nästan lika  
längre, främst som tävlingsledare och kursledare. Är för närvarande ledamot i  
ÄBS styrelse, ordförande i dess tävlingskommitté samt kursansvarig.  
 
Gift, har två döttrar samt två barnbarn, frun och en dotter spelar också bridge.   
 
 



 
 
 


