
RAMPROGRAM RIKSSTÄMMA 2021 
Riksstämman är Svenska Bridgeförbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls udda 
år, första, andra eller tredje hela helgen i november. 2021 års Riksstämma hålls på Scandic Hotel 
Väst i Örebro lördagen den 20 november. 

Det finns 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 någon gemensam arrangerad aktivitet som avslutning på dagen. 

Fredag 19 november 

17.00 - 18.00  Anmälan öppen för de som anländer tidigt 
17.30 - 19.00   Middag – drop in… 
19.00 -   Gemensam aktivitet 

Lördag 20 november 

08.30 - 09.00  Anmälan och välkomstkaffe 
09.00 - 13.00   Riksstämma 2021 – även som hybridmöte för de som är på distans! 
13.00 - 14.00   Lunch och ev. hemfärd för de som inte ska vara med på strategimötet 

WORKSHOPS - STRATEGI  
Årets Riksstämma åtföljs av något av det viktigaste och mest spännande vi har att göra just nu, att 

staka ut SBF:s väg framåt! Detta kommer att ske genom workshops med diskussion om vår strategi 

och hur en sådan strategi kan omsättas i verklighet. Det är därför oerhört viktigt att alla distrikt 

representeras, och att delegaterna är intresserade av våra framtidsfrågor. Mer detaljerad 

information, inklusive punkter vi ber delegaterna förbereda, kommer i senare utskick. 

 

Lördag 20 november 
14.00 - 19.30   Workshops – del 1  
19.30 -   Middag 

Söndag 21 november 

08.30 - 13.15  Workshops – del 2  
13.15 -   Lunch och hemfärd 

Alla handlingar samlas här; www.svenskbridge.se/riksstämman-2021  
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