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Riksstämma 2013 
Scandic Grand Hotell i Örebro 
 
Fredag 18 oktober 
17.00 – 17.10 Mats Qviberg hälsar välkommen 
17.10 – 17.30 FSB 80 år  
17.30 – 20.00  Tematräffar 
 Stadgar, Motioner, Ekonomi och budget  
 Trivsel och ordningsfrågor  
 IT – satsning för FSB  
20.00 – 21.00 Middag 
21.00 – 00.30  Oktobersilver på Örebridgen 
00.30 – Nattmacka på Scandic 

Lördag 19 oktober 
09.00 – 12.00  Riksstämma 
12.00 – 13.00  Lunch 
13.00 – 15.30 Riksstämman fortsätter 
15.30 – 16.00  Avslutning, presentation av årets klubbledare och avtackningar 
16.00 –  Konstituerande möte för den nya styrelsen 

Distriktstävlingsledarträff 2013 

Lördagen den 19 oktober 
16.15 – 16.30  Välkommen till DTL träff    Carl Ragnarsson, TK, FSB 
16.30 – 18.00  Våra tävlingsledarutbildningar   Christer Grähs 
18.00 – 18.15  Kaffepaus 
18.15 – 19.15  Alerteringsregler och bestämmelser   Christer Grähs 
19.30 – 20.00  Stena Line Cup & Vinterfestival    
20.00 –  Middag 

Söndagen den 20 oktober 
09.00 – 10.30 Att vara DTL     Christer Grähs 
10.30 – 12.00  Till förfogande 
12.30 – 13.00  Utvärdering, sammanfattning och avslutning  Carl Ragnarsson 
13.00 –  Lunch och hemfärd 
 
/Med reservation för förändringar i DTL programmet/ 

Övrigt: 
Kostnader kost och logi: 
Enkelrum fredag — söndag 2600:-, del i dubbelrum 1600:-. 
Enkelrum fredag — lördag eller lördag-söndag 1300:-, del i dubbelrum för dito 800:-. 
Deltagare som ej behöver boende och bara äter 400:-/dag. 

Resor:
Varje deltagare ordnar själv sin resa. Förbundet betalar resan för en deltagare från varje 
distrikt, vid annat färdsätt än bil ska kansliet kontaktas för godkännande av kostnad. 

MME2013-08-09 
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Deltagarförteckning
 
Styrelsen 
1.Mats Qviberg, mqv@svenskbridge.se, Ordförande.
2. Jan Kamras, jankamras@comhem.se, Vice ordförande, ordförande UK
3. Lars Persson, lasse@bibbi.pp.se, Festivalgeneral.
4. Per-Olof Eriksson, per-olof.eriksson@ofco.se, Ekonomiansvarig, Ordförande MK.
5. Lena Westman, westman_lena@hotmail.com, Ordförande juniorkommittén
6. Carl Ragnarsson, carl.ragnarsson@linkoping.se, Ordförande TK.
7. Christer Grähs, christer.grahs@hylte.se, Ordförande LK.
8. Pontus Silow, pontus@silow.se, Ordförande ITK.
9. Helena Axelsson, slumpens@hotmail.com, Ledamot styrelsen

Personal 
10. Micke Melander, mme@svenskbridge.se, Verksamhetschef
11. Stefan Vestlund, sve@svenskbridge.se, Kansli
12. Thomas Winther, twi@svenskbridge.se, Rikskonsulent
13. Roger Wiklund, rwi@svenskbridge.se, Rikskonsulent
14. Tommy Andersson, tan@svenskbridge.se, Rikskonsulent
15. Andreas Jansson, aja@svenskbridge.se, Teknikansvarig
16. Carina Westlin, carina@svenskbridge.se, Webb/info

Valberedningen
       Fredrik Jarlvik, skanes.bf@telia.com
17. Karl Persson, kalle.bridge@gmail.com
       Kent Karlsson, kent@axenbratt.com

Övriga 
18. Bo Appelqvist, bo.appelqvist@telia.com, Sakrevisor
19. Peter Ventura, bridge@svenskbridge.se, Tidningsredaktör 
20. Pia Malmgren, pia.malmgren@hotmail.com, föreslagen av valberedningen till den nya styrelsen
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Distriktsdelegater
 
Stockholm 
21. Björn Wenneberg, BK Lyx  
22. Micke Almgren, Arla BK
23. Gunila Langius, BK Stjärnskotten  
24. Mats Bud, BK S:t Erik
25. Sofia Ryman, BK S:t Erik
 
Uppland 
26. Linnea Edlund, Uppsalabridgen
27. Ryszard Sliwinski, Uppsalabridgen

Östra Mellansvenska
28. Delegat 1
29. Delegat 2

Jönköping
30. Johan Göransson, Värnamo BK
31. Leif Lysebring, Värnamo BK 

Sydöstra
32. Bengt Lennartsson, Växjöbridgen
33. Bernt Sigvardsson, IFK Karlskrona

Gotland
34. Bosse Lindberg, Visby BS
35. Märta Lindberg, Visby BS 

Skåne
36. Fredrik Jarlvik, BK Lavec 
37. Pyttsi Flodqvist, BK Bridgehuset 

Halland
38. Magnus Svensson, Åsa/Frillesås BK
39. Jan Malmström, BK Albrekts

Göteborg
40. Tobias Bende, BK Everfresh
41. Björn Andersson, BK Everfresh

Bohuslän-Dal
42. Leif Norberg, Uddevalla BF
43. Kent Karlsson, Uddevalla BF 

Västergötland
44. Christer Swenson, Skövde BA 

Värmland - Dal
45. Mikael Göransson, Karlstad BK 

Örebro
46. Lars Marcusson, Örebridgen
47. Lars Zetterberg, Örebridgen
48. Dejana Sverker, Örebridgen

Mälardalen
49. Peter Ekendahl, Smedstadens BK
50. Per-Åke Jansson, Smedstadens BK

Dalabridgen
51. Delegat 1
52. Delegat 2

Gävleborg
53. Marie Svensson, Bollnäs BK
54. Marianne Melchior Ericson

Medelpad
55. Dan Bylund, Sundsvallsbridgen

Ångermanland

Jämtland-Härjedalen
56. Bo Jonsson, Storsjöbygdens BK
57. Michael Rosèn, Hede-Vemdalen BK
 
Västerbotten

Norrbotten
58. Anders Landmark, Luleå BK 

Övriga
59. Hans-Olof Hallén, Malmö BK 
60. Per Jannersten, BK Swan 
61. Carl Ek, Skövde BA  
62. Sixten Ek, Skövde BA
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Dokumentnamn FULLMAKT_RIKSSTÄMMA_2013 

FULLMAKT 
 
 
DISTRIKT………………………………………………………….. 
 
 
FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE 
 
Nedan förtecknade personer har utsetts till ombud för distriktet vid 
Riksstämman i Örebro 2013. 
 
 
NAMN    ANTAL RÖSTER 
 
……………………………………………..  ………………….. 
 
……………………………………………..  ………………….. 
 
……………………………………………..  ………………….. 
 
……………………………………………..  ………………….. 
 
……………………………………………..  ………………….. 
 
ERSÄTTARE 
 
……………………………………………..  ………………….. 
 
……………………………………………..  ………………….. 
 
 
……………………….  2013 -     - 
Ordf./Sekr.  
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RESEERSÄTTNING  
Riksstämma 2013 

 Belopp att utbetala kronor

Underskrift av resenären 

BELOPPET betalas TILL DISTRIKTETS ruterkonto. 

Namn Distrikt

Färdsätt
Flyg  

Flygbuss  

Tåg

Egen bil (18,50:-/mil) Antal mil * 18,50 =  
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	 	 Totalt	 Betalande	 I-medlem	 Junior	 Ständiga	 	 Röster
Bohuslän-Dal	 	 826	 672	 146	 5	 3	 	 5
Dalabridgen	 	 626	 494	 110	 17	 5	 	 4
Gotland	 	 223	 187	 19	 14	 3	 	 2
Gävleborg	 	 877	 684	 167	 23	 3	 	 5
Göteborg	 	 1918	 1636	 267	 11	 4	 	 10
Halland	 	 1569	 1196	 358	 10	 5	 	 8
Jämtland-Härjedalen	 427	 339	 74	 9	 5	 	 3
Jönköping	 	 739	 611	 125	 1	 2	 	 4
Medelpad	 	 349	 280	 63	 5	 1	 	 2
Mälardalen	 	 1129	 910	 218	 0	 1	 	 6
Norrbotten	 	 403	 318	 81	 3	 1	 	 3
Skåne	 	 4671	 3528	 1102	 25	 16	 	 24
Stockholm	 	 3451	 2956	 431	 26	 38	 	 18
Sydöstra	 	 1925	 1539	 362	 20	 4	 	 10
Uppland	 	 1428	 1116	 280	 16	 16	 	 8
Värmland-Dal	 	 623	 510	 105	 5	 3	 	 4
Västerbotten	 	 565	 431	 110	 21	 3	 	 3
Västergötland	 	 1200	 933	 251	 14	 2	 	 6
Ångermanland	 	 264	 204	 54	 5	 1	 	 2
Örebro	 	 922	 676	 225	 10	 11	 	 5
Östra	Mellansvenska	 2042	 1651	 363	 15	 13	 	 11		
	 	 26	177	 20	871	 4	911	 255	 140	 	 143
	 	 	 	 	 	

Röstlängd vid Riksstämma 2011

Utdrag ur stadgarna §11.3 angående röstetal och 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 röstetals-
underlag, äger dfb en röst för varje påbörjat 200-tal medlemmar enligt senaste medlemsredovisning till 
Förbundet Svensk Bridge. Inget dfb äger dock utöva rösträtt för mer än en femtedel av det vid stämman 
representerade antalet röster.”

Röstlängd vid Riksstämma 2013
Totalt Betalande I-medlem Junior Ständiga Röster

Bohuslän-Dals BF 898 720 172 4 2 5
Dalabridgen 668 508 147 9 4 4
Gotlands BF 191 181 6 1 3 1
Gävleborgs BF 824 677 121 23 3 5
Göteborgs BF 2 114 1 965 137 8 4 11
Hallands BF 1 634 1 295 320 14 5 9
Jämtland-Härjedalens BF 433 376 47 5 5 3
Jönköpings läns BF 846 655 189 1 1 5
Medlepads BF 335 289 42 3 1 2
Mälardalens BF 1 181 938 240 2 1 6
Norrbottens BF 405 340 54 9 2 3
Skånes BF 4 722 3 832 821 29 16 24
Stockholms BF 4 040 3 188 737 77 38 21
Sydöstra Sveriges BF 1 824 1 590 221 8 5 10
Upplands BF 1 403 1 172 206 11 14 8
Värmland-Dals BF 619 520 91 5 3 4
Västerbottens BF 570 445 89 33 3 3
Västergötlands BF 1 155 986 154 13 2 6
Ångermanlands BF 285 223 57 4 1 2
Örebro läns BF 984 778 187 8 11 5
Östra Mellansvenska BF 2 139 1 765 351 11 12 11
Totalt 27 270 22 443 4 389 278 136 148
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Dokumentnamn Föredragningslista Riksstämma 2013 

Förslag till föredragningslista vid Riksstämman i Örebro 2013 
 
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.  
       - Ändring av stadgarna.  
       - IT-projektet (BIT). 
15. Övriga ärenden. 
16. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och  
      suppleanter under kommande mandatperiod. 
17. Val av ordförande i Förbundet Svensk Bridge. 
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. 
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Valberedningens förslag till Riksstämman i Örebro 2013 
 
Förslag till mötesordförande vid riksstämman: 
Bo Appelqvist Göteborg 
 
Fastställande av antal styrelseledamöter (6-9) och suppleanter (1-2)  
Valberedningen föreslår att styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter och två 
suppleanter. 
 
Förslag till styrelse i Förbundet Svensk Bridge 2013-2014 och 2014-2015 
 
Ordförande: 
Mats Qviberg, Stockholm (omval) 
 
Styrelseledamöter: 
Jan Kamras, Stockholm (omval) 
Per‐Olof Eriksson, Gävleborg (omval) 
Carl Ragnarsson, Östra Mellansvenska (omval) 
Lars Persson Halland, (omval) 
Helena Axelsson, Sydöstra (omval) 
Pontus Silow, Stockholm (nyval, tidigare suppleant) 
 
Suppleanter: 
Christer Grähs, Halland (omval) 
Pia Malmgren, Västergötland (nyval) 
 
Sakrevisor: 
Bo Appelqvist, Göteborg 
 
Suppleant för sakrevisor: 
Börje Dahlberg, Skåne 
 
 
Valberedningen 2013-08-25 
Kent Karlsson, Bohuslän‐Dal, Fredrik Jarlvik, Skåne och Karl Persson, Stockholm 
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En första kallelse skickades den 9 januari 2013. Övriga  handlingar och dokument är ut-
skickade per den 31 mars 2013  samt före den 10 september via e-post. All information är 
även postad i Spader och annonsering har skett i tidningen Bridge. 

Förbundet Svensk Bridge | Hattmakargatan 17, 803 11 Gävle 
Tfn: 026 - 65 60 70 kansli@svenskbridge.se www.svenskbridge.se 

PG: allmänt 25 10 42-8 BG: 373-3482 Org. nr: 802000-4365  
 

1 av 1 -- 2013-04-22 
Senast sparad av Mme Melander 
Dokumentnamn Kallelse_Riksstämma_2013 

Sundsvall 2013-01-17 
 

 

KALLELSE 

 
 
Härmed kallas valda ombud, styrelseledamöter, press, medlemmar och övriga 
intresserade till Förbundet Svensk Bridge Riksstämma. Riksstämman äger rum på 
Scandic Grand Hotel i Örebro den 18-19 oktober jubileumsåret 2013. 
 
Bilagor: 
 Preliminärt program 
 Anmälningsblankett av deltagare 
 Rumsbokningsblankett 
 Resebidragsregler 
 Fullmakt för ombud 
 Karta 
 Styrelsens förslag  
 
Övriga handlingar som berör Riksstämman kommer att skickas ut senast den 15 
september. I samband med detta kommer också samtliga handlingar att publiceras på 
www.svenskbridge.se.  
 
Vill också påminna om att motioner jämte yttranden på dessa skall vara Förbundet 
tillhanda senast den 20 augusti.  
 
Förbundet kommer att arrangera träff för Distriktstävlingsledarna i direkt anslutning till 
riksstämman, 19-20 oktober. Mer information om detta kommer separat. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Micke Melander 
Verksamhetschef 
Förbundet Svensk Bridge 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Förbundet Svensk Bridge 
2011-2012 
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ALLMÄNT 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Mats Qviberg, ordförande 
Jan Kamras, vice ordförande och uttagningskommittén 
Per-Olof Eriksson, ordförande medlemskommittén och ekonomiansvarig  
Carl Ragnarsson, ordförande tävlingskommittén 
Lars Persson, ordförande festivalkommittén 
Lena Westman, ordförande juniorkommittén 
Helena Axelsson 

Suppleanter: 
Christer Grähs, ordförande lagkommissionen 
Pontus Silow, ordförande IT kommittén 
 
Sakrevisor: 
Bo Appelqvist 
 
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden varav ett var konstituerande 
efter årsmötet i oktober 2012 och ett var via telefon.  
 
Antalet medlemmar var vid årets slut 26 698 (26 177) varav 4 503 (4 911) 
introduktionsmedlemmar och 217 (255) juniorer. (Siffror inom parentes redovisar 
föregående års medlemstal.) 
 
Förbundets tidning, Bridge, har under året utkommit med fem nummer. 
 
ORGANISATION 
Kansliet 
Kansliet har varit lokaliserat till Hattmakargatan 17 i Gävle. Kansliet delar där lokalerna med 
Gävle BK. Då flertalet i kansliet personal sitter decentraliserat över landet har övriga sin 
huvudsakliga arbetsplats i hemmet.   
 
Personal 
Personal i Gävle: 
Lennart Persson             100%                             (Administration och Ekonomi) 
Stefan Vestlund             100%                                 (Tävling och administration) 
Yvonne Ström                20%    (Ekonomi) 
 
Övrig personal med arbetsplats i hemmet: 
Micke Melander Sundsvall          100%      (Verksamhetschef och konsulent) 
Thomas Winther    Sölvesborg        100%         (Konsulent) 
Roger Wiklund             Falkenberg        85%           (Konsulent) 
Tommy Andersson Linköping    100% (Konsulent) 
Andreas Jansson          Falun                  100%       (Teknik) 
Carina Westlin                   Bollnäs                 50%           (Webb och information) 
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Därutöver läggs arbete på Peter Ventura i enlighet med det samarbetsavtal förbundet har 
med bridgeförlaget. 

Ekonomi 
Medlemskommittén 
MK har ökat sina intäkter med nästan 290 tkr från förra året. Detta är delvis på grund av att 
vi bokar hela intäkten för juniorlägret på kontot för riksläger, 151 tkr. Förutom detta så är 
det medlemsintäkterna som ökat med 225 tkr medan vi tappat 95 tkr i annonsintäkter. 
Jämför vi med budget så är intäkterna 257 tkr högre som till stora delar beror på riksläger 
140 tkr och medlemsavgifter 135 tkr. 
Tittar vi på kostnadssidan så har MK minskat kostnaderna med ca 30 tkr. Den största 
ökningen av kostnaderna är rikslägret med 120 tkr och den största minskningen är våra 
kostnader för internationella avgifter 93 tkr. 
 
Tävlingskommittén 
TK har ökat sina intäkter med 170 tkr från förra året. Det är till största delen spelavgifterna, 
50 tkr, Allsvenskan 63 tkr och simultantävlingarna 44 tkr.  
Jämfört med budget så är intäkterna också 170 tkr högre än förra året.  
På kostnadssidan har TK ökat med 17 tkr från förra året. Det beror till största delen på en TL-
utbildning som vi haft. Även SM-lag och Allsvenskan bidrar till den ökade kostnaden. På 
plussidan finns simultantävlingarna. 
 
Uttagningskommittén  
UK´s resultat är lite speciellt då vi även i år har valt att inte ta några pengar ur 
Landslagsfonden för att täcka VM-kostnaderna, trots att vi budgeterat med detta. 
Under året var kostnaden för våra landslag 1 047 tkr (EM 568 och VM 325). Förra året var 
kostnaden 380 tkr. 
 
Administration 
Förbundet har på intäktssidan ökat sina ränteintäkter med ca 105 tkr jämfört med förra året. 
Datakostnaderna har minskat med 110 tkr. På kostnadssidan har vi ökat 
personalkostnaderna med ca 600 tkr, detta beror till största delen att vi är person till. Detta 
gör att administrationen kostar 465 tkr mer än förra året. När det gäller i förhållande till 
budget så hamnar administrationen på ca 90 tkr bättre än budget. 
 
Festivalen 
Bridgefestivalen har ökat sina intäkter lite grand men har även ökat sina kostnader. Årets 
redovisade resultat blev 85 tkr vilket är 40 tkr mindre än föregående år och 15 tkr mindre än 
budget. 
 
Totalt 
Totalt sett redovisar Förbundet Svensk Bridge ett positivt resultat på 222 tkr, vilket är 222 tkr 
bättre än vår nollbudget men 703 tkr sämre än föregående år. 
 
Övrigt 
FSB har under året genomfört samtliga utbildningar som klubbar och distrikt har önskat då 
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tid medgivits. Glädjande nog ser det ut som om vi fortsätter trenden med att höja nivån på 
landets tävlingsledare som är den i särklass mest vanliga utbildningen på distrikts eller 
regional nivå. En nyhet för året är att FSB äntligen lyckats färdigställa Klubbfunktionärs-
handboken, ca fem års arbete ligger bakom materialet.  
 
Besök på klubb och distriktsnivå har också gjorts i stort antal. Önskvärt är att dessa besök 
kan öka i omfattning då det är uppskattade besök som efterfrågas men att tiden inte alltid 
medger besök. Ruter- Spader- och Bridgemate frågor är uppgifter som tar mycket tid i 
anspråk. Nyanställningen som gjordes föregående verksamhetsår har medfört att 
konsulentpersonalen har kunnat vara mer på fältet än tidigare. 
 
Våra IT-problem fortsätter och vi kan tyvärr konstatera att våra datasystem vid några 
tillfällen i princip kraschat. Vi har i varje fall tillfälligt lyckats få bukt på hackerattacker utifrån 
men vi har fortfarande problem med att våra system inte är optimerade för den höga trafik 
som ibland förekommer på våra sidor. Den IT-kommitté som tillsattes arbetar med frågorna 
och flera centrala beslut har fattats. Det tar dock tid och mycket resurser i anspråk att 
korrigera verksamheten på detta område.  
 
TÄVLINGSKOMMITTÉN 
Kommitténs ledamöter 

TK har under året bestått av: 
 
Ordförande Carl Ragnarsson, Linköping 
Bo Flyme, Kisa 
Christer Grähs, Halmstad 
Leif Rångevall, Piteå 
Thomas Winther, Sölvesborg 
Micke Melander, Sundsbruk 
 
Till TK har även Stefan Vestlund varit adjungerad, bl a med organisatoriskt ansvar för 
serieindelningen i Allsvenskan samt för SM Lag Semifinal. 
 
Organisation av TK 
Det löpande kommittéarbetet sköts i huvudsak av ordföranden samt ledamöterna Grähs, 
Melander och Winther. 
 
Allsvenskan och SM-tävlingar 
Allsvenskan har under säsongen administrerats av kansliet, Stefan Vestlund, som också haft 
det rent organisatoriska ansvaret för nämnda seriesystem. Det är TK:s målsättning att 
Förbundets arrangemang ska hålla hög kvalitativ klass. Det visar sig år efter år vara lättare 
sagt än gjort, allra helst som det finns ett antal arrangörer runt om i landet som endera 
saknar de tekniska förutsättningarna (och/eller kompetensen) eller inte försöker leva upp till 
standard även om förutsättningarna finns. TK beslöt därför att inför Allsvenskan 2012 (och 
SM Lag Semifinal 2012) ta fram en förteckning över arrangörer som dels är villiga att åta sig 
denna sorts arrangemang, dels av TK bedöms klara ett sådant. Beslutet får som följd att ett 
arrangemangs kvalitet framöver får högre prioritet än geografisk närhet. 
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Några klubbar har hört av sig som en direkt följd av att de inte längre finns med på ”listan 
över godkända arrangörer” för Allsvenskan och SM Lag Semifinal. Dels har man undrat över 
varför, dels hur man ska göra för att på nytt få förtroende. Svaret på den första frågan är 
givetvis att TK fått rapporter om, eller på plats själva upplevt, ett klart bristfälligt 
arrangemang. Man ska i sammanhanget också vara medveten om att det inte är några 
skyhöga krav som TK ställer på arrangörerna. Snarare har det varit så att arrangören i 
allmänhet gjort minsta möjliga insats, varför kvaliteten blivit undermålig; t ex alldeles för få 
duplikat, för trångt mellan borden (trots att utrymme finns), bristfällig eller ingen 
resultatredovisning, inmatning av spelarunderlag i matcherna saknas m m. Arrangör som 
dömts ut kan få förnyat förtroende först sedan man på lokal nivå bevisat att man är kapabel 
att genomföra ett arrangemang enligt de uppställda kraven. 
 
Statistik Allsvenskan och SM-tävlingar 
 
 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 
SM Par Veteran 444 503 474 477 450 
SM Par Dam 395 381 388 404 396 
SM Par Mixed 782 753 765 654 674 
SM Par Open 1183 1101 945 1108 1082 
SM Par Junior 20 23 21 19 18 
SM Par Nybörjare 308 362 334 372 277 
SM Lag Veteran 32 32 25 25 25 
SM Lag Open 356 360 399 367 404 
SM Lag Junior 10 8 9 10 11 
Allsvenskan div 4 221 207 214 210 218 
 
Samtliga SM-finaler utom Öppen klass och juniorfinalerna spelades under Bridgefestivalen 
2011 i Örebro. SM Par Junior spelades i Uppsala hösten 2011 och Junior Lag i Linköping i maj 
2012. SM Lag Open final spelades i Örebro i Kristi Himmelsfärdshelgen 2012 och de båda 
avslutande omgångarna av Allsvenskans Elitserie i Linköping i oktober och december 2011. 
Från Elitserien och SM Lag Open final samt SM Lag Junior final har bridgebio via BBO och 
Running Scores via SWAN-games arrangerats. 
 
Simultantävlingar 
Under verksamhetsåret har 40 (ifjol: 41) simultantävlingar arrangerats. Totalt 13 266 (ifjol: 
10 985) par deltog, vilket innebär ett snitt på 332 par (ifjol: 268) per tävling. Det tidigare 
rekordet, 898 par i en och samma tävling, putsades med 3 % till 929 under friveckan i mars 
2012. Till varje simultantävling har en kommenterad givsamling publicerats, med Bertil G 
Johnson, Grythyttan, som kommentator. 
 
Mästarpoäng 
Regelverket för mästarpoäng har under inför 2011 setts över avseende lagtävlingar om 
silverpoäng. I en rak lagserie (ej divisionsspel) tilldelas segrande lag att dela på lika många 
silverpoäng som antalet brickor matchen omfattar. Vid oavgjort delar lagen mästarpoäng. I 
divisionsspel gäller liknande regler men med differentiering dels beroende på antalet 
divisioner samt var i divisionssystemet man befinner sig. 
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Regelverket för mästarpoäng genomgår numera en generell översyn inför varje nytt 
verksamhetsår och det nya gäller fr o m ingången av det nya verksamhetsåret, d v s den 1 
juli. 
 
Tävlingsledarlicenser och -fortbildningar 
I januari 2012 arrangerade TK än en gång en kombinerad Steg 3-utbildning och -fortbildning, 
den senare för dem som redan innehar Steg 3-licens. Vid utbildningstillfället ingick såväl 
teoretiska som praktiska moment, de senare i form av s k simuleringsövningar som också 
ingår i helhetsbedömningen av deltagarna. Utvärderingarna visar att deltagarna överlag är 
mycket nöjda med utbildningen, men också kritiska röster gör sig hörda i så motto att de 
anser att kraven för att bli godkänd är för högt ställda (minst 60 % på vartdera teoretiska och 
praktiska momentet samt minst 65 % sammantaget) och att det är tveksamt att blanda 
redan licensierade Steg 3-tävlingsledare med sådana som är på plats för att ta sin licens. 
 
Det är TK:s uppfattning att kraven för Steg 3-licens, som bortsett från Steg 3 Elit är den 
högsta nationella licensen med rätt att döma t ex SM-finaler och Allsvenskans högre serier, 
ska vara högt ställda. Den huvudsakliga skillnaden gentemot förutvarande utbildningssystem 
är att tävlingsledaren numera måste gå Steg 1 och 2 innan dess vederbörande ens tillåts gå 
Steg 3.  
 
Tävlingsledare som genomfört hela sin TL-skolning i det nya systemet upplever sannolikt 
ökningen av svårighetsgrad mellan Steg 2 och Steg 3 som mindre än dem som har sin 
bakgrund i det gamla systemet, där skillnaden mellan silverlicens och Steg 3 är avsevärt 
större. T ex är det gamla systemets praktiska prov på distriktsnivå i det nya helt och hållet 
ersatt med de s k simuleringsövningarna på plats under utbildningen. Relevansen av vissa av 
simuleringsövningarna kan givetvis ifrågasättas och utbildningsgruppen tar inför varje ny 
Steg 3-utbildning upp innehållet till denna för diskussion och genomarbetning. 
 
Vid senaste Steg 3-utbildningen i januari 2012 i Örebro deltog Christer Grähs, Carl 
Ragnarsson som föreläsare med Henrik Johansson, Linus Jorner, Pontus Adolfsson och 
Ryszard Sliwinski som gruppledare. En ny Steg 3-tävlingsledare, Pierre Winberg, Bollnäs, tog 
examen och har i enlighet med praxis inviterats att vara TL under Bridgefestivalen 2012 i 
Örebro. 
 
På nationell nivå är högsta tävlingsledarlicensen Steg 3-Elit. Denna tilldelas endast ett 
begränsat antal tävlingsledare av uppvisad hög klass. Licensinnehavarna utvärderas årligen 
och dessa kan bli föremål för nedgradering (till Steg 3) om TK anser att vederbörande inte 
uppfyller kraven. 
 
De högsta licenserna innehas för närvarande av, 
EBLs högsta licens:  Christer Grähs 
 
Steg 3-Elit:   Henrik Johansson, utnämnd 2009 
   Carl Ragnarsson, utnämnd 2009 
   Pontus Adolfsson, utnämnd 2010 
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   Linus Jorner, utnämnd 2010 
   Ryszard Sliwinski, utnämnd 2011 
   Björn Andersson, utnämnd 2012 
   Tommy Andersson, utnämnd 2012 

 
LAGKOMMISSIONEN 
Lagkommissionen har bestått av Christer Grähs, ordförande, Hans-Olof Hallén och Sven-Olov 
Flodqvist. LK har haft fyra suppleanter, nämligen Tommy Gullberg, Carl Ragnarsson, Jan 
Kamras och Linus Jorner. 
 
LK har under året haft 4 personer, som har tagit del av inkomna fall och haft möjligheter att 
komma med synpunkter. Dessa är Bo Erikson, Peter Modh, Torbjörn Gustavsson samt Bo-
Lennart Grähs. 
 
Antalet ärenden har varit 21 (förra året 24). Av dessa avgjordes 8 (9) ärenden i samband med 
Bridgefestivalen i Örebro. Förutom suppleanterna har PO Sundelin, Torbjörn Gustavsson och 
Henrik Johansson, deltagit i LK:s arbete under festivalen. 
 
LK har haft jour under SM-finalerna och sista omgången i allsvenskan för division 1-3. 
 
LK har i alla nummer av Bridge medverkat med artiklar i lagtolkningsfrågor. 
 
UTTAGNINGSKOMMITTÉN 
Öppna landslaget 
Jan Kamras har valt att avgå som kapten för laget, och har under vintern fokuserat på att 
hitta en lämplig efterträdare. Valet föll slutligen på Per-Gunnar Eliasson som tillträdde i 
februari 2012.  
 
Till VM för kvalificerade landslag, Bermuda Bowl, i Holland under oktober 2012 togs följande 
lag ut: 
Fredrik Nyström – Peter Bertheau 
Per-Ola Cullin – Johan Upmark 
Björn Fallenius – Peter Fredin 
med Jan Lagerman som coach och Jan Kamras som kapten. 
 
Förberedelserna stördes till viss del av att ett framtida partnerbyte, korsvis mellan de två 
förstnämnda paren, redan var beslutat. De inblandade paren tillfrågades om de ville spela i 
de nya konstellationerna redan under VM, men de ansåg enhälligt att det var lugnast att 
köra som hittills. Lagledningen instämde. Spelet gick trögt och laget låg stundtals långt ifrån 
den åttondeplats som krävs för avancemang till slutspel, men lyckades med en stark spurt ta 
en sjätteplats. I kvartsfinalen mötte vi ett ungt men mycket starkt USA. Efter en jämn match 
avgjorde USA till sin fördel i det femte segmentet av sex. Totalt sett en klart godkänd insats 
även om alla siktat på medalj. 
 
Sedan PG Eliassons tillträde som kapten har öppna laget deltagit i en träningslandskamp mot 
Polen. I samband med denna spelades även diverse andra tävlingar i Poznans bridgefestival. 
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Träningslandskamp mot Polen i Poznan 
Svenska representanter: 
Fredrik Nyström – Johan Upmark 
Peter Bertheau – P-O Cullin 
Johan Sylvan – Frederic Wrang 
Peter Fredin – Håkan Nilsson 
 
Vi vann fem av de sex 20-brickorsmatcher som scorades mot Polen. 
För övrigt framskjutbara placeringar i diverse sidotävlingar. 

Nation’s Cup i Bonn 
Här representerades Sverige av: 
Krister Ahlesved – Jonas Pettersson 
Göran Hammarström – Mikael Arnberg 
 
Gruppspelet inleddes bra för att sedan sluta med en nionde plats. 

EM i Dublin 
Sveriges lag: 
Peter Fredin - Björn Fallenius  
Fredrik Nyström – Johan Upmark 
Johan Sylvan – Frederic Wrang 
 
Sverige slutade på åttonde plats efter en tung turnering där det riktiga flytet aldrig infann 
sig. En stor besvikelse utan tvekan med viss osämja i laget som resultat. Detta innebär att 
Sverige inte kvalificerade sig till Bermuda Bowl vid VM på Bali 2013 om inte Israel drar sig ur 
och Europa dessutom får en extra plats.  

WMSG (Bridge OS) i Lille 
Sveriges lag: 
Fredrik Nyström – Johan Upmark 
Peter Bertheau – P-O Cullin 
Krister Ahlesved – Jonas Petersson 
 
Då PG Eliasson har yrkesrelaterade förhinder blir Mats Axdorph kapten på plats, med Jan 
Lagerman som coach. 
 
Nordic race  
En möjlighet att spela in sig i laget till NM 2013 har startats. Formerna är under utveckling 
men förhoppningen är att detta stimulerar skiktet under det öppna laget som behöver 
konkurrensutsättas. 
  
Damlandslaget 
I oktober 2011 spelades VM i Veldhoven, Holland. 
 
 



Sid 20 RIKSSTÄMMA • ÖREBRO • 18-19 OKTOBER 2013

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE | Verksamhetsberättelse 2011-2012 9

 
 
Sverige representerades av: 
Emma Sjöberg – Sandra Rimstedt.                      
Pia Andersson – Marie Johansson                                                                                          
Jessica Larsson – Kathrine Bertheau 
Med  Henrik Noberius som kapten och Carina Westlin som coach. 
 
Laget nådde kvartsfinal där vi blev utslagna av England, som till slut även blev världsmästare. 
Efter VM meddelade Henrik Noberius sin avgång som kapten av privata skäl. Som tillfällig 
lösning fram till EM i juni tog Roger Wiklund över kaptensrollen. 
 
Under påskhelgen spelades en träningslandskamp i Holland. Det svenska laget bestod av Pia 
Andersson – Marie Johansson, Jessica Larsson och Kathrine Bertheau. Landskampen visades 
på BBO. Tyvärr förlorade vi stort, men lärde oss en hel del om det holländska laget. 
 
Laget till EM togs ut genom att två par togs ut av ledningen och det tredje paret genom en 
ren uttagningstävling. Denna spelades på Tofta Gård som även sponsrade evenemanget till 
stora delar. Damtruppen vill passa på att rikta ett stort tack till Hans Johansson med familj 
för deras sponsring av damlandslaget. Tävlingen vanns av Jessica Larsson – Kathrine 
Bertheau som representerade Sverige i EM tillsammans med Pia Andersson – Marie 
Johansson och Emma Sjöberg – Sandra Rimstedt.  
 
Under EM i Dublin leddes laget av Patrik Johansson som kapten och Carina Westlin som 
coach. 19 lag deltog i damklassen och Sverige slutade på en sjundeplats. Sex lag gick vidare 
till VM.  
 
Efter EM tog Lena Kärrstrand Nilsland över som kapten för damerna. 
 
Juniorlandslagen 
Juniorlandslaget lägger ett år bakom sig som innehållit flera framgångar.  
 
JEM Lag – Albena, Bulgarien 
 
Ett spännande äventyr som gick till Bulgariens solkust. 
 
U 26 
Johan Karlsson – Daniel Gullberg 
Mikael Grönkvist- Cecilia Rimstedt 
Erik Fryklund- Sandra Rimstedt 
 
Laget placerade sig på en 9: e plats vilket var klart under vårt mål.  
 
U 21 
Mikael Rimstedt-Ola Rimstedt 
Simon Hult- Simon Ekenberg 
Ida Grönkvist (reserv) 
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Tredje plats efter att båda paren presterat mycket gediget spel. Vi spelade dessutom bara på 
två par och av topplagen hade vi det klart yngsta laget. Det ser mycket positivt ut och 
placeringen kvalificerade oss även för nästa säsongs JVM som hålls i Kinesiska Taicang. Vår 
första medalj någonsin i U21-klassen. 
 
Girls 
Catrin Wahlestedt- Moa Petersen 
Ida Grönkvist – Irma Petersen 
 
Efter en svag start i mästerskapet så vände allt och vi tog 25:or på löpande band. Med en 
halvlek kvar så var vi några ynka IMP från silvret. Tyvärr så gick sista halvleken inte vår väg 
utan det blev en neslig femteplats. Precis utanför JVM- kvalificering, senare fick vi dock en 
reservplats till Kina.  
 
White House Juniors - Amsterdam 
Mikael Grönkvist- Ida Grönkvist 
Johan Karlsson- Daniel Gullberg 
 
Bra spel genom hela tävlingen som till sist gav en semifinalplats i det starka startfältet. 
Finalen var mycket nära…  
 
JNM Par – Karlstad 
Sverige ställde upp med ett stort antal par. Bäst lyckades Mikael och Ola Rimstedt som kom 
på femte plats. 
 
Midsommer bridge – Finland 
En tävling som både innehöll en tävling för juniorer och sedan två för seniorer. Hit valdes en 
ny uttagningsmetod då de som vann JSM-lag fick åka till Finland, förutsatt att man var ledig. 
Truppen bestod av Erik Fryklund, Simon Ekenberg, Simon Hult och Mikael Grönkvist. Vi vann 
juniortävlingen och i övriga tävlingar var det flera mycket framskjutna placeringar.  
 
Mera av intresse 
Under året har ett träningsläger hållits i Stockholm. 
 
Spelarna erbjöds en resa till Danmark där motprestationen bestod i att följa ett 
träningsschema. Något förvånande var det bara två personer som klarade av detta. En stor 
eloge går till syskonen Ida och Mikael Grönkvist som var de som klarade ”uppdraget”. 
 
Juniorbloggen har fortsatt på ett bra sätt. Vissa har varit flitiga skribenter från start medan 
andra vaknat till liv allt mer. Under året som gått vill jag lyfta fram Mikael Rimstedt och Erika 
Rodin som skrivit ofta, underhållande och intressant.  
 
Juniorbössan kunde ge mer men den fyller sin funktion.  
 
PO Sundelin har fungerat som coach för gruppen och visat ett sedvanligt stort engagemang. 
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Veteranlandslaget 
Efter långt sökande hittade vi äntligen en kapten för veteranerna, nämligen Tommy 
Gullberg. Mer erfarenhet och expertis får man leta länge efter. 
 
För att ge många chansen att kvala in till EM-laget ordnades en uttagningstävling där 
följande två par: 
 
Peter Billgren – Björn Sanzén                                                                                               
Lars-Ingvar Hydén – Göran Levan  
 
klart distanserade det glädjande stora fältet. De togs också ut att representera Sverige vid 
EM i Dublin tillsammans med Anders Morath – Sven-Åke Bjärregård. Tommy Gullberg var 
kapten. Laget tränade mycket med spel på BBO. 
 
Tyvärr räckte EM insatsen inte till mer än en 11:e plats – en klar besvikelse även om det var 
ett ”orutinerat” lag i landslagssammanhang. Det här med direkta uttagningstävlingar är nog 
tveksamt. 
 
Till bridgens ”OS” vid World Mind Sports Games i Lille togs följande lag ut:         
Anders Morath - Sven-Åke Bjerregård 
Mats Nilsland – Börje Dahlberg 
Leif Trapp – Olle Axne 
Mästerskapskapten: Peter Backlund (då Tommy Gullberg har förhinder) samt coach Carina 
Westlin. 
 
Alla de tre uttagna paren har vid flera tillfällen representerat Sverige med gott resultat varför 
man kan förvänta sig en rejält framskjuten placering. 
Peter Backlund är inte helt ovan med kaptensrollen. 1976 ansvarade han för de svenska 
damerna i OS i Monte Carlo. 
 
MEDLEMSKOMMITTÈN 
Medlemskommitténs ledamöter: 
Ordförande  PO Eriksson 
Medlemsfrågor Helena Axelsson 
Tidningen Bridge Peter Ventura 
Juniorer  Lena Westman 
 
Adjungerade: 
Web/Teknikansvarig Andreas Jansson 
Information/Hemsida Carina Westlin 
Kontaktperson personal Roger Wiklund  
 
MK har under året som gått fortsatt arbetet med ”Rekryten”, främst genom distribution av 
utbildningsmaterielet. 
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Under påskhelgen arrangerades Nordic Junior Camp samt Open Nordic Junior Pairs. Detta 
var första gången tävlingen var öppen för spelare utanför Norden och förutom de nordiska 
länderna representerades också Tyskland/Holland/Schweiz. Tävlingen vanns av holländska  
Aarnout Helmich - Gerbrand Hop, 31 par deltog och bästa svenska par var Mikael Rimstedt - 
Ola Rimstedt på en femteplats. 
 
Arbetet med att värva icke anslutna bridgeklubbar till FSB fortgår med framgång. Under året 
som gått har flera pensionärsföreningar anslutit sig, inte minst genom ett hårt arbete av våra 
distrikt. 
 
En juniorkommitté har bildats under ledning av Lena Westman.  
MK har under året tagit fram ett avtal som ger våra klubbar chansen att köpa s k 
hjärtstartare samt utbildning för dessa till ett förmånligt pris. 
 
 
 
Ordförande    
 
 
 
Mats Qviberg  Jan Kamras  Per-Olof Eriksson 
 
 
 
Carl Ragnarsson Lars Persson  Helena Axelsson  
 
 
 
Lena Westman Christer Grähs Pontus Silow 
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ALLMÄNT 
Förbundet Svensk Bridge har aldrig tidigare haft så stora sportsliga framgångar som under 
jubileumsåret 2012-2013, Svensk Bridge fyllde ju 80 år. Strax efter en lyckad Bridgefestival 
som inledde året med nya deltagarrekord i Örebro så lyckades vårt öppna landslag vinna 
World Mind Sport Games i Lille, Frankrike (tidigare OS i bridge). I juni var det dags för nästa 
triumf då vårt seniorlag vann Öppna Veteranlag vid EM i Ostende, Belgien. Som om det inte 
var nog med framgångarna lyckades vårt yngre juniorlag med bedriften att vinna 
guldmedaljer bara några veckor senare i Wroclaw, Polen vid Junior EM. Detta hör formellt till 
kommande verksamhetsår, men bör ändå nämnas då vi under en period av mindre än ett år 
vunnit internationella guldmedaljer i tre olika discipliner! 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Ordinarie ledamöter: 
Mats Qviberg, ordförande 
Jan Kamras, vice ordförande och uttagningskommittén 
Per-Olof Eriksson, ordförande medlemskommittén och ekonomiansvarig  
Carl Ragnarsson, ordförande tävlingskommittén 
Lars Persson, ordförande festivalkommittén 
Lena Westman, ordförande juniorkommittén 
Helena Axelsson 

Suppleanter: 
Christer Grähs, ordförande lagkommissionen 
Pontus Silow, ordförande IT kommittén 
 
Sakrevisor: 
Bo Appelqvist 
 
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden, två av dessa 
sammanträden fördes som telefonmöten. Ett av dem var ett tvådagarsmöte och de sista två 
endagarsmöten.  
 
Antalet medlemmar var vid årets slut 27 270 (26 698) varav 4 389(4 503) 
introduktionsmedlemmar och 278 (217) juniorer. (Siffror inom parentes redovisar 
föregående års medlemstal.) 
 
Förbundets tidning, Bridge, har under året utkommit med fem nummer. 
 
 
ORGANISATION 
Kansliet 
Kansliet har varit lokaliserat till Hattmakargatan 17 i Gävle. Kansliet delar där lokalerna med 
Gävle BK. Då flertalet i kansliet personal sitter decentraliserat över landet har övriga sin 
huvudsakliga arbetsplats i hemmet.   
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Personal 
Personal i Gävle: 
Lennart Persson              100% (Administration och Ekonomi) 
Stefan Vestlund              100% (Tävling och administration) 
Yvonne Ström                 20% (Ekonomi) 
 
Övrig personal med arbetsplats i hemmet: 
Micke Melander Sundsvall 100%      (Verksamhetschef och konsulent) 
Thomas Winther    Sölvesborg 100%         (Konsulent) 
Roger Wiklund             Falkenberg 85%           (Konsulent) 
Tommy Andersson Linköping 100% (Konsulent) 
Andreas Jansson          Falun 100%       (Teknik) 
Carina Westlin                   Bollnäs 50%           (Webb och information) 
 
Lennart Persson var långtidssjukskriven under sista kvartalet av verksamhetsåret. Björn 
Andersson var projektanställd under tre månader för att utvärdera/planera förbundets 
eventuellt kommande IT-projekt.  
 
Därutöver har arbete utförts av Peter Ventura i enlighet med det samarbetsavtal förbundet 
har med bridgeförlaget. 

Ekonomi 
Trots att FSB inte höjt medlemsavgiften sedan 1999 visar resultaträkningen på fortsatt 
positivt resultat. Balansräkningen har också stärkts och det egna kapitalet har stigit till 
3 227 830 kr 30 juni 2013 plus två fonder: 
 
 Landslagsfonden som innehåller 1 083 640 kr skall användas för att utjämna de årliga 

kostnaderna för våra landslag. Fonden har i princip inte använts de sista åren då 
ordinarie budget har kunnat ta hand om kostnaderna.  

 Juniorfonden innehåller 667 385 kr, och är avsedd för satsningar på ungdomsbridge. 
Under senaste året har 46 000 kr utbetalats och cirka 60 000 kr fyllts på genom vårsilver 
och speciella insamlingar.    

Att FSB kunnat redovisa vinst under dessa år, trots ”budgeterade” minusresultat vid 
oförändrad medlemsavgift, beror i huvudsak på att intäkter från medlemsavgifter och 
tävlingar hela tiden ökar i kombination med en relativt hård kontroll av enskilda projekt typ 
Bridgefestivalen, Vinterfestivalen och utbildningar för att dessa inte ska generera 
minussiffror. 
 
De kostnader som ökat är IT, tidningen Bridge och de internationella avgifterna medan 
personalkostnaderna varit oförändrade med hjälp av det löpande två årsavtalet.  
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Totalt 
Totalt sett redovisar Förbundet Svensk Bridge ett positivt resultat för verksamhetsåret 2012-
2013 på 60 tkr, vilket är 427 tkr bättre än den budget på -367 tkr som beslutades vid 
riksstämman 2011. För detaljer hänvisas till FSBs årsbokslut för 2012-2013. 
 
Övrigt 
FSB har under året genomfört samtliga utbildningar som klubbar och distrikt har önskat då 
tid medgivits. Glädjande nog ser det ut som om vi fortsätter trenden med att höja nivån på 
landets tävlingsledare som är den i särklass mest vanliga utbildningen på distrikts eller 
regional nivå.  
 
Besök på klubb och distriktsnivå har också gjorts i stort antal. Önskvärt är att dessa besök 
kan öka i omfattning då det är uppskattade besök som efterfrågas men att tiden inte alltid 
medger besök. Ruter- Spader- och Bridgemate frågor är uppgifter som tar mycket tid i 
anspråk.  
 
 
TÄVLINGSKOMMITTÉN 
Kommitténs besättning 
TK har under året bestått av: 
 
Ordförande   Carl Ragnarsson, Linköping 
  Christer Grähs, Halmstad 
  Henrik Johansson, Varberg (fr o m januari 2013) 
  Leif Rångevall, Piteå (t o m december 2012) 
Adjungerade  Thomas Winther, Sölvesborg 
  Tommy Andersson, Linköping 
 
 
Till TK har även Micke Melander och Stefan Vestlund adjungerats, den senare bl a med 
organisatoriskt ansvar för serieindelningen i Allsvenskan samt för SM Lag Semifinal. 
 
Organisation av TK 
Det löpande kommittéarbetet sköts i huvudsak av ordföranden samt ledamöterna Grähs, 
Melander och Winther. 
 
Allsvenskan och SM-tävlingar 
Allsvenskan har under säsongen administrerats Stefan Vestlund, som även haft det 
organisatoriska ansvaret tävlingen. Det är fortsatt TK:s målsättning att förbunds- 
arrangemang ska hålla hög kvalitativ klass, något som ibland försvåras av att tillgången på 
funktionärer – och emellanåt även lämpliga spellokaler, såväl avseende beskaffenhet som 
lämplig teknisk utrustning – är ytterst begränsad. Det är också så att arrangemang med 
endast ett fåtal bord har svårt att bära sig ekonomiskt. Dessa båda aspekter sammantagna 
gör att det är TK:s uppfattning att kvalitet bör ges högre prioritet än omedelbar geografisk 
närhet. 
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Statistik Allsvenskan och SM-tävlingar 
 
 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 
SM Par Veteran 571 444 503 474 477 450 
SM Par Dam 372 395 381 388 404 396 
SM Par Mixed 851 782 753 765 654 674 
SM Par Open 1174 1183 1101 945 1108 1082 
SM Par Junior 27 20 23 21 19 18 
SM Par Nybörjare 291 308 362 334 372 277 
SM Lag Veteran 43 32 32 25 25 25 
SM Lag Open 330 356 360 399 367 404 
SM Lag Junior 8 10 8 9 10 11 
Allsvenskan div 4 220 221 207 214 210 218 
 
Samtliga SM-finaler utom Öppen klass och juniorfinalerna spelades under Bridgefestivalen 
2012 i Örebro. SM Par Junior spelades i Uppsala hösten 2012 och Junior Lag i Linköping i maj 
2013. SM Lag Open final spelades i Örebro i Kristi Himmelsfärdshelgen 2013 och de båda 
avslutande omgångarna av Allsvenskans Elitserie i Linköping i oktober och december 2012. 
Från Elitserien och SM Lag Open final samt SM Lag Junior final har bridgebio via BBO och 
Running Scores via SWAN-games arrangerats. 
 
Simultantävlingar 
Under verksamhetsåret har 39 (ifjol: 40) simultantävlingar arrangerats. Totalt 12 411 (ifjol: 
13 266) par deltog, vilket innebär ett snitt på 318 par (ifjol: 332) per tävling. Det tidigare 
rekordet, 929 par i en och samma tävling, förpassades till historieböckerna; det nya lyder på 
972, satt under friveckan i mars 2013. Till varje simultantävling har en kommenterad 
givsamling publicerats, med Bertil G Johnson, Grythyttan, som kommentator. 
 
Stena Line Cup  
Stena Line Cup, blev en större deltagarsuccé än vad man kunnat drömma om, hela 680 lag 
från norr till söder ställde upp. Det bör i sammanhanget poängteras att tävlingen inte gör 
anspråk på att vara en elittävling, utan snarare ett evenemang i vilket alla oavsett spelstyrka 
och -erfarenhet ska kunna delta. Utifrån konsulenternas beskrivning, talas det mycket om 
lagspel runt om i distrikten just nu, sannolikt som en följd av att många som aldrig tidigare 
provat på att spela fyrmanna tagit chansen i Stena Line Cup. Förhoppningen är att flera av 
våra medlemmar framöver ska rikta lagspel en tanke, inte enbart partävling. 
 
Mästarpoäng 
Endast redaktionella förändringar har gjorts inför säsongen 2012/2013. Däremot beslöt TK 
att till säsongen 2013/2014 införa ytterligare två grader av stormästare; fyr- respektive 
femstjärniga. Det huvudsakliga skälet är att de spelare som idag nått ”slutstation”, d v s 
trestjärnig stormästare (för vilken det krävs minst 1500 mästarpoäng, varav 600 måste vara 
guldpoäng), inte har någon direkt morot att fortsätta samla mästarpoäng.  
 
För fyrstjärnig stormästare kommer att krävas 2100 mp, varav minst 1000 är guldpoäng; för 
femstjärnig stormästare minst 2800 mp, varav minst 1500 utgörs av guldpoäng. De nya 
graderna införs 1 juli 2013 och implementeras i datasystemen snarast möjligt därefter. 
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Tävlingsledarlicenser och -fortbildningar 
I januari 2013 arrangerade TK än en gång en kombinerad Steg 3-utbildning och -fortbildning, 
den senare för dem som redan innehar Steg 3-licens. Vid utbildningstillfället ingick såväl 
teoretiska som praktiska moment, de senare i form av s k simuleringsövningar som också 
ingår i helhetsbedömningen av deltagarna. Utvärderingarna var odelat positiva, men även 
med förslag till nya punkter i utbildningen. Fyra nya Steg 3-tävlingsledare examinerades och 
inviterades enligt praxis till att vara TL vid Bridgefestival 2013 i Örebro: 
 

 Sofia Ryman, BK S:t Erik 
 Urban Björklund, Bollnäs BK 
 Kjell Lomarker, LudvikaBygdens BK 
 Östen Svantesson, Videdals BK 

 
Vid Steg 3-utbildningen deltog som kursledare Tommy Andersson, Christer Grähs, Henrik 
Johansson, Carl Ragnarsson och Thomas Winther.  
 
Kadern av svenska tävlingsledare med internationell licens har ökats med två. Vid 
utbildningen i Bad Honnef, Tyskland, tilldelades Henrik Johansson och Linus Jorner EBL-licens 
efter mycket goda insatser under utbildningsdagarna. 
 
 
LAGKOMMISSIONEN 
LK arbetar fr.o.m. 1 juli 2012 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 34 (förra året 21). Av dessa avgjordes 11 (8) ärenden i samband 
med Bridgefestivalen i Örebro och 2 ärenden i samband med Vinterfestivalen i Skövde. 
Förutom suppleanterna har Carl Ek, Bo Sundell, Tommy Andersson och Martin Löfgren, 
deltagit i LK:s arbete under festivalen i Örebro. 
 
LK har utanför Bridgefestivalen haft jour under SM-finaler och sista omgången i allsvenskan 
för division 1-3. 
 
LK har i Tidningen Bridge medverkat med artiklar i lagtolkningsfrågor. 
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UTTAGNINGSKOMMITTÉN 
 
ÖPPEN KLASS
World Mind Sport Games (tidigare OS) 
Sveriges största framgång genom tiderna uppnåddes genom att erövra OS-GULD vid WMSG i 
Lille. 
 
Laget bestod av Fredrik Nyström - Johan Upmark, Peter Bertheau - Per-Ola Cullin och Jonas 
Pettersson - Krister Ahlesved. I finalen fullständigt krossades Polen över 3 dagars spel. Innan 
dess hade vi dessutom besegrat två av världens absolut bästa lag, förhandsfavoriterna USA 
och Monaco, efter fantastiskt spel från alla 3 paren. En makalös bedrift och laget är värt all 
heder.  
 
Som tillförordnad kapten på plats tjänstgjorde Mats Axdorph och coach var Jan Lagerman. 
 
Nordic Race 
Nordic race avslutades med final på Tofta gård. Där vann Jan Selberg - Olle Wademark före 
Daniel Sivelind - Andreas Jansson med Johan Sylvan - Frederic Wrang på 3:e plats. Dessa par 
togs ut till NM i Island. 
 
NM 
Vårt relativt orutinerade lag lyckades inte i Island. Resultatet blev en 5:e plats som inte kan 
ge godkänt till laget. Möjligen skall uttagningsmetoden ses över, men även förberedelserna 
för laget behöver förbättras. 
 
Baltic Cup 
Förutom ovan nämnda mästerskap har Sverige representerats i Baltic Cup. Vårt lag med 
unga spelare kom på en meriterande 2:a plats. I laget spelade Daniel Gullberg - Johan 
Karlsson och Simon Hult - Simon Ekenberg. 
Laget med Hans Kvick - Björn Alenfalk och Rolf Scherdin - Daniel Eriksson nådde inte 
slutspelet. 
 
VETERAN KLASS 
World Mind Sport Games 
OS i Lille, Frankrike, blev en framgång även för seniorbridgen. Visserligen förlorade Sverige 
semifinalen mot slutsegraren Ungern (en bricka avgjorde), men en fjärde plats får betraktas 
som en framgång och över förväntan. I matchen om tredje pris misslyckades vi tyvärr mot 
Frankrike. I laget spelade: Anders Morath – Sven-Åke Bjerregård, Leif Trapp – Olle Axne, 
Mats Nilsland – Börje Dahlberg. Peter Backlund var tillförordnad kapten med Carina Westlin 
som coach. 
 
Öppna EM 
Svensk seniorbridge nådde under försommaren ytterligare en stor framgång. Laget 
bestående av Sven-Olov Flodqvist - Mats Pettersson, Björn Sanzén – Peter Billgren vann 
öppna EM-lag för seniorer som arrangerades i Ostende, Belgien. 23 lag deltog. 
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Även i Öppna EM för seniorpar nådde Sverige en framgång i Ostende. Paret Göran Selldén – 
Björn Wennberg slutade på en oturlig fjärde plats av 52 par, efter att ha vunnit kvalet och 
legat på medaljplats nästan hela finaldagen. 
 
JUNIOR KLASS 
Junior VM 
Under sommaren 2012 spelades JVM i kinesiska Tai Cang i en enorm hetta. Vi gjorde en rejäl 
satsning där vi bland annat försökte ställa om dygnsrytmen redan på hemmaplan genom 
spel mitt i natten. Väl på plats tog sig det yngre laget till slutspel där vi förlorade mot Israel. 
En mycket tung förlust i kvartsfinalen speciellt som det luktade minst medalj långa stunder 
under mästerskapet. Flicklaget låg med hyfsat till en början men tappade sedan rejält mot 
slutet.  Yngre laget bestod av Mikael Rimstedt – Ola Rimstedt, Simon Hult – Simon Ekenberg 
och Ida Grönkvist – Mikael Grönkvist. I flicklaget spelade Irma Petersen – Erika Rodin och 
Moa Petersen – Catrin Wahlestedt. Per Leandersson var NPC och PO Sundelin coachade för 
de båda lagen. 
 
Landslagsläger 
Under hösten 2012 hade vi ett juniorlandslagsläger. Ambitionen var dels att stärka de som 
redan är etablerade men också att bredda framförallt tjejgruppen. Det gav blandade resultat 
även om uppslutningen var god. 
 
Junior NM 
Under våren 2013 spelades JNM i Hamar. Det yngre laget vann och det äldre laget kom trea. 
Ett helt ok resultat även om vi vill mer. Äldre laget bestod av: Ida Grönkvist – Cecilia 
Rimstedt, Johan Karlsson – Daniel Gullberg, Simon Ekenberg – Simon Hult och i yngre laget 
spelade Ola Rimstedt – Johan Säfsten med Mikael Rimstedt – Mikael Grönkvist. NPC var Per 
Leandersson och coach PO Sundelin. 
 
White House, Holland 
Vi deltog som vanligt i den prestigefyllda White House tävlingen i Holland, dock utan speciell 
framgång. Uttagningskriteriet var i första hand träningsmängd och det är något som kommer 
att fortsätta vara en ledstjärna eftersom det är vägen till framgång.  Sverige representerades 
av Simon Hult – Simon Ekenberg och Mikael Rimstedt – Mikael Grönkvist. 
 
Hänt under 2013 
Under sommaren 2013 spelades JEM lag i Wroclaw. Det var en av de bästa JEM- insatserna 
genom alla tider. Det yngre laget gjorde vad vi väntat på sedan 1974, vann GULD. Det äldre 
laget kvalade in till JVM med sin sjätteplats och här kunde det blivit mer även om 
sjätteplatsen var ungefär i linje med förväntningarna.  
 
DAM KLASS 
I augusti 2012 deltog damlaget i OS i Lille med Emma Sjöberg - Sandra Rimstedt, Maria 
Grönkvist - Catharina Forsberg (nu Ahlesved) och Cecilia Rimstedt - Ida Grönkvist. De svenska 
damerna vann sin kvalgrupp i stor stil och fortsatte sedan fram till semifinal där man tyvärr 
förlorade mot England. Resultatet var ändå mycket bra och alla tre paren gjorde en fin 
insats. 
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I maj 2013 spelades NM på Island och Sveriges damlag var på plats med Kathrine Bertheau -
Jessica Larsson, Maria Grönqvist - Catharina Ahlesved och ett nytt yngre par i form av Moa 
Petersen - Cathrin Wahlestedt. Det blev en tredjeplats efter hyggligt spel av alla tre paren. 
 
Vi har också haft ett svenskt damlag med i Öppna EM i slutet av juni 2013 samt i Atlanta (US 
nationals) i augusti i år. I EM fastnade laget på plats 5-8 så inget slutspel och inte heller i 
Atlanta räckte det ända fram. Dessa tävlingar är dock både bra träning och ger internationell 
rutin åt deltagarna. 
 
 
MEDLEMSKOMMITTÈN 
 
Medlemskommitténs ledamöter: 
Ordförande  PO Eriksson 
Medlemsfrågor Helena Axelsson 
Tidningen Bridge Peter Ventura 
Juniorer  Lena Westman 
 
Adjungerade: 
Web/Teknikansvarig Andreas Jansson 
Information/Hemsida Carina Westlin 
Kontaktperson personal Roger Wiklund 
 
MK har under påskhelgen arrangerat ett Riksläger för juniorer i Örebro. Glädjande nog 
samlades 43 juniorer som spelade Bridge, lyssnade på föreläsningar och hade trevligt under 
tre dagars tid. 
 
Arbetet med att värva icke anslutna bridgeklubbar till FSB har under det gångna året fortsatt 
med framgång. Under året har flera klubbar anslutit sig, inte minst genom ett hårt och idogt 
arbete av funktionärer i våra klubbar samt distrikt.  
 
MK har tagit fram en variant på ”Rekryten” som riktar in sig på kursdeltagare i åldern 35-55. 
MK har också sett till att utöka förbundets utställningsmaterial i form av en ny roll-up som 
kan användas vid olika former av bridgearrangemang.  
 
Det största uppdraget för MK under året har varit att tillsammans med TK arrangera 
jubileumstävlingen Stena Line Cup. Tävlingen samlade 680 lag och överträffade i det 
avseendet alla förväntningar. Finalen kommer att spelas den 8-10/11 2013. 
 
Under året har även en ny klubbfunktionärspärm släppts samt lanserats av FSB: s 
konsulenter. Denna digra lunta innehåller väldigt mycket matnyttig information för 
klubbfunktionärer på alla positioner och alla klubbar bör ha en lättillgänglig sådan. De olika 
avsnitten kan även fås i seminarie- eller utbildningsform från konsulenterna.  
 
”40-kronan” infördes under året. Ett system som i korthet bl.a. innebär att icke-medlemmar 
kan få ett tillfälligt medlemskap för deltagande i klubbtävlingar. Införandet av systemet 
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gjordes relativt smärtfritt även om några små finjusteringar görs till nuvarande 
verksamhetsår. 
 
Tidningen Bridge utkom under verksamhetsåret 2012-13 med fem nummer. 
 
 
DISCIPLINNÄMDEN 
Sammansättning 
ordförande   Per-Ola Cullin   
  Börje Dahlberg 
  Ingemar Borg 
  Vidar Wahlestedt   
  Jan Lagerman 
Adjungerad   Roger Wiklund   
 
Väsentliga händelser under verksamhetsåret 
Under år 2012 fick DN in 14 ärenden, varav ett avskrevs efter återkallelse och ett avvisades. 
De 12 ärenden som fördes till beslut avsåg följande 
* Otrevligheter mot funktionär – 3 fall (varning i två fall, en månads avstängning i ett fall)  
* Otrevligheter mot motspelare/partner – 4 fall (ingen åtgärd i tre fall, varning i ett fall) 
* Avvikande från tävling – 3 fall (ingen åtgärd i ett fall, varning i två fall) 
* Alkoholförseelse – 1 fall (kritik) 
* Manipulering av resultat – 1 fall (avstängning i tre månader) 
 
Under år 2013 har DN hittills fått in 9 ärenden, varav ett avvisats. Övriga 8 ärenden avser 
följande 
* Otrevligheter mot motspelare – 4 fall (inget åtgärd i ett fall, kritik i två fall, ett ännu inte   
   avgjort) 
* Alkoholförseelse – 1 fall (kritik) 
* Manipulering av resultat – 2 fall (ännu ej avgjorda) 
* Otrevligheter mot funktionär – 1 fall (ännu ej avgjort) 
  
Allmänt kan sägas att alkoholrelaterade förseelser minskat. Å andra sidan verkar 
medlemmarna ha börjat anmäla i stort sett varje hetare ordväxling vid bordet. DN har varit 
mycket ovillig att varna för sådant, och anser att det är en sak som i första hand ska lösas 
genom TL. En i princip helt ny ärendetyp är sådana som avser manipulering av resultat med 
hjälp av bridgemate, vilket det finns anledning att se mycket allvarligt på. 
 
Handläggningstiden har under år 2013 varit oacceptabelt lång i flera fall. Ansvaret för detta 
åvilar helt och hållet ordföranden som har haft svårt att få tiden att räcka till. 
 
Styrelsen har sommaren 2013 antagit ett policydokument avseende DN:s verksamhet. Av 
dokumentet framgår att det är styrelsens bestämda vilja att påföljderna framöver skärps 
betydligt.  
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Ordförande    
 
 
 
Mats Qviberg  Jan Kamras  Per-Olof Eriksson 
 
 
 
Carl Ragnarsson Lars Persson  Helena Axelsson  
 
 
 
Lena Westman Christer Grähs Pontus Silow 
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Årsbokslut för

Förbundet Svensk Bridge
802000-4365

Räkenskapsåret
2011-07-01 - 2012-06-30

Förbundet Svensk Bridge 2(8)
802000-4365

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2011-07-01- 2010-07-01-

2012-06-30 2011-06-30

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 5 081 055 4 857 437
Spelavgift 2 277 572 2 227 834
Tävlingar 1 412 302 1 526 201
Annonsintäkter 95 408 190 525
Bridgefestival 1 1 914 330 1 844 420
Övrigt 364 971 192 315
Summa intäkter 11 145 638 10 838 732

Föreningens kostnader
Personalkostnader 2 -3 783 267 -3 177 274
Bridgefestival 1 -1 760 083 -1 663 972
Övrigt 3 -5 491 070 -5 060 968
Avskrivningar 1 -106 027 -124 189
Verksamhetsresultat 5 191 812 329

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 221 744 115 089
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 148 -2 296
Resultat efter finansiella investeringar 221 787 925 122

Resultat före skatt 221 787 925 122

Årets resultat 221 787 925 122
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Förbundet Svensk Bridge 3(8)
802000-4365

Balansräkning
Belopp i kr Not 2012-06-30 2011-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 141 834 222 158

141 834 222 158

Summa anläggningstillgångar 141 834 222 158

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager 144 885 115 298

144 885 115 298

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 162 428 226 390
Övriga fordringar 76 561 23 771
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 442 746 341 237

681 735 591 398

Kassa och bank 11 529 919 11 265 304

Summa omsättningstillgångar 12 356 539 11 972 000

SUMMA TILLGÅNGAR 12 498 373 12 194 158
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Förbundet Svensk Bridge 4(8)
802000-4365

Balansräkning
Belopp i kr Not 2012-06-30 2011-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Balanserat kapital 3 006 043 2 080 921
Årets resultat 221 787 925 122

Summa eget kapital 3 227 830 3 006 043

Avsättningar
Landslagsfonden 1 087 120 955 816
Juniorfonden 660 975 629 887
Ständiga medlemmar 125 007 156 287
Jannerstens minnesfond 165 224 165 167
Summa avsättningar 2 038 326 1 907 157

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 69 705 298 558
Övriga skulder 582 233 681 592
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 6 580 279 6 300 808
Summa kortfristiga skulder 7 232 217 7 280 958

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 498 373 12 194 158

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE

Förbundet Svensk Bridge 5(8)
802000-4365

Redovisningsprinciper och noter

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde.

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.

Noter

Not 1  Bridgefestival 

2011-07-01- 2010-07-01-
2012-06-30 2011-06-30

Intäkter 1 914 330 1 844 420
Kostnader -1 760 083 -1 663 971
Avskrivning inventarier Festivalen -69 131 -55 896
Summa 85 116 124 553

Not 2  Personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2011-07-01- 2010-07-01-
2012-06-30 2011-06-30

Löner övriga 2 422 610 2 203 857
Lönebidrag -35 220 -38 155
Sociala avgifter 774 627 642 888
Pensionskostnader 222 364 218 588
Förändring av semesterlöneskuld 152 985 -68 036
Personalmöten 79 334 50 165
Övrigt 166 567 167 967
Summa 3 783 267 3 177 274
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Förbundet Svensk Bridge 6(8)
802000-4365

Not 3  Övriga kostnader
2011-07-01- 2010-07-01-
2012-06-30 2011-06-30

Tidningen Bridge 1 823 353 1 803 664
Landslagskostnader 1 047 039 614 923
Simultantävlingar 46 416 124 686
Spader - 39 250
Ruter 152 768 131 150
Lokalkostnader 124 711 118 399
Hyra arbetsmaskiner 43 414 25 540
Internationella avgifter 285 540 378 509
SM kostnader 161 162 117 981
Allsvenskan 246 871 214 640
Riksstämma / distriktsträff 86 073 64 721
Styrelsens kostnader 51 407 86 794
Datorkostnader 284 008 375 221
Förbrukningsinventarier och material 224 270 171 721
Telefon och porto 164 514 157 562
Kostnad för medlemsavgift 40 146 40 231
Juniorläger / riksläger 213 774 92 705
Utbildningshelger - 30 257
Juniorsponsring 31 000 77 485
IT kommitténs kostnader 13 807 5 116
MK kommitténs kostnader 13 743 26 343
JSM par och lag 37 017 50 831
Tävlingsledarutbildning 122 993 27 094
Festivalkostnader kansli 98 359 47 780
TK kommitténs kostnader 24 629 54 696
Förbrukning nålar och mästarpoängbevis 38 317 70 415
Anons / reklam 26 285 22 021
Flyttkostnader kansli - 23 839
Förlust stöld inventarier - 7 606
Övrigt 89 454 59 788
Summa 5 491 070 5 060 968

Not 4  Inventarier
2012-06-30 2011-06-30

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 459 247 209 727
-Nyanskaffningar 25 703 263 220
-Avyttringar och utrangeringar -13 700

484 950 459 247
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -237 089 -118 995
-Avyttringar och utrangeringar 6 095
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -106 027 -124 189

-343 116 -237 089
Redovisat värde vid årets slut 141 834 222 158
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE

Förbundet Svensk Bridge 7(8)
802000-4365

Not 5  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2012-06-30 2011-06-30

Förutbetalda medlemsavgifter 5 633 760 5 482 725
Upplupen semesterlöneskuld 614 738 413 448
Upplupen löneskatt 83 067 83 291
Upplupna sociala avgifter 68 683 64 883
Övriga interimskulder 180 031 256 461
Summa 6 580 279 6 300 808

Förbundet Svensk Bridge 8(8)
802000-4365

Underskrifter

Gävle 2012

Mats Qviberg Per-Olof Eriksson

Jan Kamras Carl Ragnarsson

Lars Persson Helena Axelsson Lena Westman

Vår revisionsberättelse har lämnats

Bo Appelqvist Rita Galanti
Sakrevisor Auktoriserad revisor
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE

Årsbokslutdför

FörbundetfSvenskfBridge
yVFVVVcJL.U

Räkenskapsåret
DCHDEC8ECHfEfDCHpEC5EpC

FörbundetfSvenskfBridge dFTHA
yVFVVVcJL.U

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2012-07-01- 2011-07-01-

2013-06-30 2012-06-30

FöreningensLintäkter
Medlemsavgifter UdFLVdLLV UdVyKdVUU
Spelavgift FdL/UdJy/ FdFHHdUHF
Tävlingar KdJHUdVUF KdJKFdLVF
Sponsorintäkter FUdVVV V
Onnonsintäkter .VdF.U /UdJVy
Eridgefestival 1 FdKyFdH.H Kd/KJdLLV
Övrigt KHKd/y. L.Jd/HK
Summafintäkter KKdUJVdyy/ KKdKJUd.Ly

FöreningensLkostnader
Personalkostnader 2 cLdHyLdU/J cLdHyLdF.H
Eridgefestival 1 cKd/HFdL/L cKdH.VdVyL
Övrigt 3 cUdHH.dKLV cUdJ/KdVHV
Ovskrivningar 1 cKFUdVyL cKV.dVFH
Verksamhetsresultat cKK.dLKK UdK/K

ResultatLfrånLfinansiellaLinvesteringar
Ränteintäkterdochdliknandedresultatposter K/Vd/yK FFKdHJJ
Räntekostnaderdochdliknandedresultatposter cKJdJV/ cUdKJy
Resultatfefterffinansiellafinvesteringar .VdF.K FFKdHyH

Resultatfförefskatt .VdF.K FFKdHyH

Åretsfresultat .VdF.K FFKdHyH
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE

FörbundetfSvenskfBridge dLTHA
yVFVVVcJL.U

Balansräkning
Belopp i kr Not 2013-06-30 2012-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
MateriellaLanläggningstillgångar
"nventarier 4 /UdUyJ KJKdyLJ

/UdUyJ KJKdyLJ

Summafanläggningstillgångar /UdUyJ KJKdyLJ

Omsättningstillgångar
VarulagerLmm
Varulager K..dHJK KJJdyyU

K..dHJK KJJdyyU

KortfristigaLfordringar
Yundfordringar JydUyV K.FdJFy
Övrigadfordringar FydJJH H.dU.K
qörutbetaldadkostnaderdochdupplupnadintäkter LH.dV/. JJFdHJ.

JULdKFL .yKdHLU

KassaLochLbank KFdFH/dyHK KKdUF/d/K/

Summafomsättningstillgångar KFdy//dHLU KFdLU.dUL/

SUMMAfTILLGÅNGAR KFd//UdLK/ KFdJ/ydLHL
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
FörbundetfSvenskfBridge dJTHA
yVFVVVcJL.U

Balansräkning
Belopp i kr Not 2013-06-30 2012-06-30

EGETfKAPITALfOCHfSKULDER
EgetLkapital

Ealanseratdkapital LdFFHdyLV LdVV.dVJL
Åretsdresultat .VdF.K FFKdHyH

Summafegetfkapital LdFyydV/K LdFFHdyLV

Avsättningar
Landslagsfonden KdVyLd.JV KdVyHdKFV
§uniorfonden .HHdLyU ..Vd/HU
Ständigadmedlemmar /LdHFH KFUdVVH
§annerstensdminnesfond K.UdLJJ K.UdFFJ
Summafavsättningar FdVFVdV/. FdVLydLF.

KortfristigaLskulder
Leverantörsskulder /HdLLL ./dHVU
Övrigadskulder U/JdHUL UyFdFLL
Upplupnadkostnaderdochdförutbetaldadintäkter 5 .d//UdVJ. .dUyVdFH/
Summafkortfristigafskulder Hd.yHdKLF HdFLFdFKH

SUMMAfEGETfKAPITALfOCHfSKULDER KFd//UdLK/ KFdJ/ydLHL

               
Ställdafsäkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE

FörbundetfSvenskfBridge dUTHA
yVFVVVcJL.U

Redovisningsprinciperfochfnoter

dEeloppdidkrdomdingetdannatdanges

Allmännafredovisningsprinciper

dÅrsbokslutetdhardupprättatsdidenlighetdmeddEokföringslagenh

dTillgångardochdskulderdhardupptagitsdtilldanskaffningsvärdeh

dPeriodiseringdavdinkomsterdochdutgifterdhardskettdenligtdgoddredovisningssedh

d"nventarierdmeddettdanskaffningsvärdedöverstigandedKVdVVVdkrdochdendekonomiskdlivslängddpå
dmerdändLdårdaktiverash

Noter

NotfHffBridgefestivalf

 2012-07-01- 2011-07-01-
 2013-06-30 2012-06-30
"ntäkter FdKyFdH.H Kd/KJdLLV
Yostnader cKd/HFdL/J cKdH.VdVyL
Ovskrivningdinventarierdqestivalen c./dKKH c./dKLK
Summa HcHfD45 94fHH5

NotfDffPersonalkostnader

Löner,LandraLersättningarLochLsocialaLkostnader
 2012-07-01- 2011-07-01-
 2013-06-30 2012-06-30

Lönerdövriga FdJHKdJyF FdJFFd.KV
Lönebidrag cLJd/FV cLUdFFV
Socialadavgifter H.KdH.K HHJd.FH
Pensionskostnader FFVd.FV FFFdL.J
qörändringdavdsemesterlöneskuld /Vd.VV KUFd/yU
Personalmöten LHdK/K H/dLLJ
Övrigt FL.dy.V K..dU.H
Summa pf89pf4Öc pf89pfD58
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
FörbundetfSvenskfBridge d.THA
yVFVVVcJL.U

NotfpffÖvrigafkostnader
 2012-07-01- 2011-07-01-
 2013-06-30 2012-06-30
TidningendEridge Kd/J.dy.F KdyFLdLUL
Landslagskostnader /V.dy/F KdVJHdVL/
Simultantävlingar KLd.UV J.dJK.
Ruter FJKd/LV KUFdH.y
Lokalkostnader KKKd.yy KFJdHKK
#yradarbetsmaskiner LydJJ/ JLdJKJ
"nternationelladavgifter LU.d.V/ FyUdUJV
SMdkostnader //dFVy K.KdK.F
Ollsvenskan F/VdKUJ FJ.dyHK
RiksstämmadIddistriktsträff KV/d.UJ y.dVHL
Styrelsensdkostnader HydFyK UKdJVH
xatorkostnader .yLdUKH FyJdVVy
qörbrukningsinventarierdochdmaterial KFLdLJy FFJdFHV
Telefondochdporto KHJdVVH K.JdUKJ
Yostnaddfördmedlemsavgift JVdJKL JVdKJ.
§uniorlägerdIdriksläger Hyd/FJ FKLdHHJ
§uniorsponsring JJdyVV LKdVVV
"Tdkommitténsdkostnader LLdUUJ KLdyVH
MYdkommitténsdkostnader LLdHHJ KLdHJL
§SMdpardochdlag LUd/K. LHdVKH
Tävlingsledarutbildning /UdJy. KFFd//L
qestivalkostnaderdkansli F.dyFV /ydLU/
TYdkommitténsdkostnader UUdJVK FJd.F/
qörbrukningdnålardochdmästarpoängbevis H/dLUK LydLKH
OnnonsdIdreklam JUdF/U F.dFyU
Övrigt LFdKJH y/dJUJ
Summa 4f885fHpC 4fcÖHfC8C

NotfcffInventarier
 2013-06-30 2012-06-30
OckumuleradedanskaffningsvärdenD
cViddåretsdbörjan JyJd/UV JU/dFJH
cNyanskaffningar HydyLL FUdHVL

U.LdHyL JyJd/UV
OckumuleradedavskrivningardenligtdplanD
cViddåretsdbörjan cLJLdKK. cFLHdVy/
cÅretsdavskrivningdenligtdplandenligtdanskaffningsvärden cKFUdVyL cKV.dVFH

cJ.ydK// cLJLdKK.
Redovisatfvärdefvidfåretsfslut Ö4f49c HcHf9pc

Notf4ffUpplupnafkostnaderfochfförutbetaldafintäkter
 2013-06-30 2012-06-30
qörutbetaldadmedlemsavgifter UdH/.d.FV Ud.LLdH.V
Upplupendsemesterlöneskuld HLVd.HK .KJdHLy
Upplupendlöneskatt yVdUKF yLdV.H
Upplupnadsocialadavgifter .VdLL. .yd.yL
Övrigadinterimskulder LF.d/VH KyVdVLK
Summa 5fÖÖ4fCc5 5f49CfD8Ö
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE

FörbundetfSvenskfBridge dHTHA
yVFVVVcJL.U

Underskrifter

d,ävledFVKLc

  

MatsdQviberg PercOlofdWriksson

§andYamras CarldRagnarsson

LarsdPersson #elenadOxelsson LenadWestman

Vårdrevisionsberättelsedhardlämnats

EodOppelqvist #annad#jalmarsson
Sakrevisor Ouktoriseraddrevisor
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE Förbundet Svensk Bridge  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  13-09-03
 Preliminär

 Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30  Senaste vernr:  1792
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 11-07-01 - 12-06-30

 Perioden  Ackumulerat  Ack fg år  Årsbudget

 Rörelsens intäkter och lagerförändring
 Nettoomsättning

 3003  Spelavgift - Guld  128 680,00  128 680,00  112 120,00  115 000,00
 3007  Spelavgift - Brons  1 762 642,00  1 762 642,00  1 735 259,00  1 750 000,00
 3008  Spelavgift - Silver  386 250,00  386 250,00  380 455,00  370 000,00
 3009  Oktobersilver  75 330,00  75 330,00  89 190,00  0,00
 3010  Aprilsilver  66 690,00  66 690,00  79 650,00  0,00
 3015  Oktobersilver, omföringskonto  -75 330,00  -75 330,00  -89 190,00  0,00
 3016  Aprilsilver, omföringskonto  -66 690,00  -66 690,00  -79 650,00  0,00
 3017  Övriga intäkter  14 184,00  14 184,00  7 164,50  10 000,00
 3101  Annonsintäkter Sv Bridge  89 408,00  89 408,00  184 525,00  120 000,00
 3102  Prenumeration Sv Bridge  4 140,00  4 140,00  4 140,00  5 000,00
 3103  Anonnsintäkter hemsidan  6 000,00  6 000,00  6 000,00  5 000,00
 3201  Medlemsavgifter  5 049 775,00  5 049 775,00  4 823 857,00  4 915 000,00
 3203  Medlemsavg ständiga medlemmar  31 280,00  31 280,00  33 580,00  32 000,00
 3206  Riksläger  189 549,69  189 549,69  38 100,00  50 000,00
 3221  Nybörjarträffen  0,00  0,00  8 452,00  7 000,00
 3224  Erhållna provisioner Bridgeförlaget  150 817,00  150 817,00  134 458,00  130 000,00
 3228  Utbildning, försäljning  6 280,00  6 280,00  0,00  20 000,00
 3401  SM-Par Veteraner  84 360,00  84 360,00  95 570,00  95 000,00
 3402  SM-Par Damer  75 050,00  75 050,00  72 390,00  75 000,00
 3403  SM-Par Mixed  148 580,00  148 580,00  143 070,00  145 000,00
 3404  SM-Par Öppna  224 770,00  224 770,00  209 190,00  180 000,00
 3405  SM-Lag  240 720,00  240 720,00  230 605,00  245 000,00
 3411  Allsvenskan  418 082,00  418 082,00  354 396,00  350 000,00
 3421  JSM-Par  1 390,00  1 390,00  13 800,00  15 000,00
 3422  JSM-Lag  10 250,00  10 250,00  8 000,00  10 000,00
 3504  NM  0,00  0,00  234 200,00  0,00
 3509  OBS-tävlingar  0,00  0,00  0,00  15 000,00
 3530  Simultantävlingar  209 100,00  209 100,00  164 980,00  170 000,00
 3704  SM-finaler  249 200,00  249 200,00  261 400,00  260 000,00
 3705  Festivalen, övriga tävlingar  1 425 130,00  1 425 130,00  1 355 020,00  1 355 000,00
 3707  Festivalen, sponsorer  240 000,00  240 000,00  228 000,00  228 000,00
 S:a Nettomsättning  11 145 637,69  11 145 637,69  10 838 731,50  10 672 000,00

 Förändring av varulager
 4904  Riksstämma/Distriktsträff  -86 073,00  -86 073,00  -64 721,00  -80 000,00
 4908  Representation,uppvaktning  0,00  0,00  -2 452,00  -3 000,00
 4909  Styrelsen  -51 407,00  -51 407,00  -86 793,50  -80 000,00
 4912  Valberedningen  0,00  0,00  0,00  -5 000,00
 4914  Spader  0,00  0,00  -39 250,00  -85 000,00
 S:a Förändring av varulager  -137 480,00  -137 480,00  -193 216,50  -253 000,00

 S:a rörelseintäkter och lagerförändring  11 008 157,69  11 008 157,69  10 645 515,00  10 419 000,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4002  Nålar, Mästarbevis  -38 317,00  -38 317,00  -70 415,00  -50 000,00
 4101  Svensk Bridge  Ventura  -1 811 453,09  -1 811 453,09  -1 789 563,99  -1 800 000,00
 4103  Sv Bridge  artiklar  -11 900,00  -11 900,00  -14 100,00  -20 000,00
 4201  Medlemsavg, kostnader  -40 145,70  -40 145,70  -40 230,90  -41 000,00
 4202  Ledarutmärkelser  -444,00  -444,00  -295,00  -1 000,00
 4204  Välkomstpaket  -11 932,00  -11 932,00  -11 907,00  -12 000,00
 4206  Riksläger  -213 774,00  -213 774,00  -92 705,00  -50 000,00
 4208  Marknadsföring  0,00  0,00  0,00  -10 000,00
 4209  Internationella avg  -285 539,87  -285 539,87  -378 508,84  -375 000,00
 4221  Nybörjarträffen  -3 305,00  -3 305,00  -3 530,00  -5 000,00
 4222  Utbildningshelger  0,00  0,00  -30 257,00  -35 000,00
 4236  Juniorsponsring  -31 000,00  -31 000,00  -77 485,00  -60 000,00
 4237  Utbildningskommitténs kostnader  -6 941,00  -6 941,00  -1 262,00  -20 000,00
 4238  IT-kommitténs kostnader  -13 807,00  -13 807,00  -5 116,00  -20 000,00
 4239  Medlemskommitténs kostnader  -13 743,00  -13 743,00  -26 343,00  -20 000,00
 4303  Utställning, rekrytering  0,00  0,00  0,00  -3 000,00
 4304  Bridgens dag  0,00  0,00  0,00  -5 000,00
 4405  SM-Lag  -161 162,00  -161 162,00  -117 981,00  -140 000,00
 4411  Allsvenskan  -246 871,00  -246 871,00  -214 639,75  -240 000,00
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE Förbundet Svensk Bridge  Sida:  2

 Resultatrapport  Utskrivet:  13-09-03
 Preliminär

 Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30  Senaste vernr:  1792
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 11-07-01 - 12-06-30

 Perioden  Ackumulerat  Ack fg år  Årsbudget
 4421  JSM-Par  -12 931,80  -12 931,80  -26 527,00  -30 000,00
 4422  JSM-Lag  -24 085,00  -24 085,00  -24 304,00  -25 000,00
 4502  EM  -567 915,99  -567 915,99  -50 374,81  -550 000,00
 4503  VM  -325 031,99  -325 031,99  -206 336,43  -360 000,00
 4504  NM  -19 453,60  -19 453,60  -295 398,00  0,00
 4508  Landslagsträning  -124 739,12  -124 739,12  -50 814,00  -150 000,00
 4509  OBS-tävlingar  -6 890,00  -6 890,00  -12 000,00  -10 000,00
 4510  VM-Kostnader mot VM-fonden  0,00  0,00  0,00  360 000,00
 4530  Simultantävlingar  -46 416,00  -46 416,00  -124 686,00  -90 000,00
 4702  Festivalen, förbrukningsmateriel  -14 141,00  -14 141,00  -24 199,00  -27 000,00
 4703  Festivalen, hotellkostnader  -258 419,00  -258 419,00  -242 645,00  -250 000,00
 4704  Festivalen, SM-finaler  -198 900,00  -198 900,00  -173 890,00  -175 000,00
 4705  Festivalen, sidotävlingar  -770 203,00  -770 203,00  -705 085,00  -715 000,00
 4706  Festivalen, övriga kostnader  -207 183,50  -207 183,50  -106 791,75  -100 000,00
 4708  Festivalen, personalkostnader  -20 586,00  -20 586,00  -92 185,00  -100 000,00
 4709  Festivalen, löner  -290 650,00  -290 650,00  -319 175,00  -320 000,00
 4711  Lagkommissionen  0,00  0,00  0,00  -3 000,00
 4712  Tävlingsledarutbildning  -122 993,00  -122 993,00  -27 094,47  -75 000,00
 4713  Festiivalkostnader kanliset  -98 359,50  -98 359,50  -47 780,00  -60 000,00
 4727  Kapten Damer  -3 008,00  -3 008,00  0,00  -5 000,00
 4728  Kapten Open  0,00  0,00  0,00  -5 000,00
 4729  Tävlingskommittén  -24 629,00  -24 629,00  -54 696,00  -50 000,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -6 026 870,16  -6 026 870,16  -5 458 320,94  -5 647 000,00

 Bruttovinst  4 981 287,53  4 981 287,53  5 187 194,06  4 772 000,00

 Övriga externa kostnader
 6002  Dator, material  -12 946,61  -12 946,61  -17 951,00  -40 000,00
 6003  Dator, serviceavtal  -127 018,00  -127 018,00  -148 560,00  -120 000,00
 6004  Ruter, förvaltning  -152 768,00  -152 768,00  -131 150,00  -120 000,00
 6005  Dator, reparation o underhåll  -121 827,00  -121 827,00  -182 222,00  -150 000,00
 6006  Datakommunikation  -22 216,00  -22 216,00  -26 488,30  -35 000,00
 6010  Lokalkostnader  -124 711,00  -124 711,00  -118 399,00  -112 000,00
 6110  Hyra arbetsmaskiner  -43 414,00  -43 414,00  -25 540,00  -25 000,00
 6210  Annons/reklam  -26 285,00  -26 285,00  -22 021,00  -15 000,00
 6410  Förbrukningsinventarier  -16 747,00  -16 747,00  -11 733,50  -60 000,00
 6510  Förbrukningsmateriel  -207 522,93  -207 522,93  -159 988,91  -80 000,00
 6810  Telefon  -134 921,00  -134 921,00  -137 444,00  -135 000,00
 6850  Porto  -29 593,00  -29 593,00  -20 118,50  -20 000,00
 6860  Kostnader, övriga  -2 981,00  -2 981,00  -6 254,19  -3 000,00
 6870  Försäkringar  -8 724,00  -8 724,00  -9 086,00  -20 000,00
 6920  Revisionsarvoden  -55 128,00  -55 128,00  -25 000,00  -45 000,00
 6931  Flyttkostnader Kansli  0,00  0,00  -23 839,00  0,00
 S:a Övriga externa kostnader  -1 086 802,54  -1 086 802,54  -1 065 795,40  -980 000,00

 Personalkostnader
 5220  Löner  -2 417 810,00  -2 417 810,00  -2 199 057,00  -2 520 000,00
 5221  Lönebidrag  35 220,00  35 220,00  38 155,00  35 000,00
 5222  Lokalkostnader, personal  -4 800,00  -4 800,00  -4 800,00  -5 000,00
 5280  Semesterlöneskuld  -152 985,00  -152 985,00  68 036,00  -60 000,00
 5611  Arbgivaravgifter  -774 627,00  -774 627,00  -642 888,00  -800 000,00
 5711  Försäkringar, personal  -181 785,00  -181 785,00  -178 118,00  -210 000,00
 5712  Löneskatt på P-premier  -40 579,00  -40 579,00  -40 470,00  -50 000,00
 5820  Sjuk- o hälsovård  -3 460,00  -3 460,00  -9 785,00  -12 000,00
 5910  Utbildning  0,00  0,00  -12 012,00  -10 000,00
 5911  Resor  -117 554,10  -117 554,10  -118 695,68  -130 000,00
 5912  Traktamente  -23 899,00  -23 899,00  -13 554,00  -20 000,00
 5913  Hotell och logi  -15 777,00  -15 777,00  -4 320,00  -20 000,00
 5990  Trivselkonto  -5 597,00  -5 597,00  -9 299,65  -10 000,00
 5991  Personalmöten  -79 333,60  -79 333,60  -50 165,61  -50 000,00
 5992  Representation  -280,00  -280,00  -300,00  -1 000,00
 S:a Personalkostnader  -3 783 266,70  -3 783 266,70  -3 177 273,94  -3 863 000,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror  -10 896 939,40  -10 896 939,40  -9 701 390,28  -10 490 000,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  111 218,29  111 218,29  944 124,72  -71 000,00



Sid 51      RIKSSTÄMMA • ÖREBRO • 18-19 OKTOBER 2013

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE Förbundet Svensk Bridge  Sida:  3

 Resultatrapport  Utskrivet:  13-09-03
 Preliminär

 Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30  Senaste vernr:  1792
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 11-07-01 - 12-06-30

 Perioden  Ackumulerat  Ack fg år  Årsbudget

 Avskrivningar
 7912  Avskrivning, inventarier  -36 895,00  -36 895,00  -68 293,00  -70 000,00
 7913  Avskrivning inventarier Festivalen  -69 132,00  -69 132,00  -55 896,00  -56 000,00
 7915  Förlust vid avyttring av inventarier  0,00  0,00  -7 606,00  0,00
 S:a Avskrivningar  -106 027,00  -106 027,00  -131 795,00  -126 000,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  5 191,29  5 191,29  812 329,72  -197 000,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  5 191,29  5 191,29  812 329,72  -197 000,00

 Resultat från finansiella investeringar
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 8020  Ränteintäkter  221 743,84  221 743,84  115 088,56  200 000,00
 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  221 743,84  221 743,84  115 088,56  200 000,00

 Räntekostnader och liknande resultatposter
 8120  Räntekostnader  -121,00  -121,00  -457,08  -1 000,00
 8170  Bank- och PG-avgifter  -4 191,17  -4 191,17  -1 709,00  -1 000,00
 8190  Finansiella kostnader, övriga  -836,00  -836,00  -130,00  -1 000,00
 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter  -5 148,17  -5 148,17  -2 296,08  -3 000,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  216 595,67  216 595,67  112 792,48  197 000,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  221 786,96  221 786,96  925 122,20  0,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  221 786,96  221 786,96  925 122,20  0,00

 Resultat före skatt  221 786,96  221 786,96  925 122,20  0,00

 Beräknat resultat  221 786,96  221 786,96  925 122,20  0,00

 8999  Redovisat resultat  -221 786,96  -221 786,96  -925 122,20  0,00

Utfall 10/11 Budget 11/12 Utfall 110630 Utfall 120630

Intäkter Medlemskommittén 5 233 112 5 264 000 5 233 112 5 520 969
Kostnader Medlemskommittén -2 471 304 -2 477 000 -2 471 303 -2 443 985
Totalt Medlemskommittén 2 761 808 2 787 000 2 761 809 3 076 984

Intäkter Uttagningskommittén 234 200 15 000 234 200 0
Kostnader Uttagningskommittén -614 923 -720 000 -614 923 -1 047 039
Totalt Uttagningskommittén -380 723 -705 000 -380 723 -1 047 039

Intäkter Tävlingskommittén 3 519 835 3 520 000 3 519 835 3 689 874
Kostnader Tävlingskommittén -660 343 -703 000 -660 343 -677 405
Totalt Tävlingskommittén 2 859 492 2 817 000 2 859 492 3 012 469

Intäkter Ekonomi 122 253 230 000 122 253 242 207
Kostnader Ekonomi -4 562 261 -5 229 000 -4 562 260 -5 147 951
Totalt Ekonomi -4 440 008 -4 999 000 -4 440 007 -4 905 744

Intäkter Festivalen 1 844 420 1 843 000 1 844 420 1 914 330
Kostnader Festivalen -1 719 867 -1 743 000 -1 719 867 -1 829 215
Totalt Festivalen 124 553 100 000 124 553 85 116

Totala intäkter 10 953 820 10 872 000 10 953 820 11 367 380
Totala kostnader -10 028 698 -10 872 000 -10 028 696 -11 145 594
Totalt 925 122 0 925 124 221 786

Utfall för säsong 11 / 12



Sid 52 RIKSSTÄMMA • ÖREBRO • 18-19 OKTOBER 2013

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE Förbundet Svensk Bridge  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  13-09-03
 Preliminär

 Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30  Senaste vernr:  1954
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 12-07-01 - 13-06-30

 Perioden  Ackumulerat  Ack fg år  Årsbudget

 Rörelsens intäkter och lagerförändring
 Nettoomsättning

 3003  Spelavgift - Guld  128 960,00  128 960,00  128 680,00  0,00
 3007  Spelavgift - Brons  1 871 775,00  1 871 775,00  1 762 642,00  0,00
 3008  Spelavgift - Silver  394 754,00  394 754,00  386 250,00  0,00
 3009  Oktobersilver  66 840,00  66 840,00  75 330,00  0,00
 3010  Aprilsilver  58 110,00  58 110,00  66 690,00  0,00
 3015  Oktobersilver, omföringskonto  -66 840,00  -66 840,00  -75 330,00  0,00
 3016  Aprilsilver, omföringskonto  -58 110,00  -58 110,00  -66 690,00  0,00
 3017  Övriga intäkter  7 815,27  7 815,27  14 184,00  0,00
 3101  Annonsintäkter Sv Bridge  60 265,00  60 265,00  89 408,00  0,00
 3102  Prenumeration Sv Bridge  920,00  920,00  4 140,00  0,00
 3103  Anonnsintäkter hemsidan  0,00  0,00  6 000,00  0,00
 3201  Medlemsavgifter  5 199 050,00  5 199 050,00  5 049 775,00  0,00
 3203  Medlemsavg ständiga medlemmar  31 280,00  31 280,00  31 280,00  0,00
 3206  Riksläger  40 500,00  40 500,00  189 549,69  0,00
 3224  Erhållna provisioner Bridgeförlaget  116 751,00  116 751,00  150 817,00  0,00
 3228  Utbildning, försäljning  6 000,00  6 000,00  6 280,00  0,00
 3301  Sponsorintäkter  25 000,00  25 000,00  0,00  0,00
 3401  SM-Par Veteraner  108 490,00  108 490,00  84 360,00  0,00
 3402  SM-Par Damer  70 680,00  70 680,00  75 050,00  0,00
 3403  SM-Par Mixed  161 690,00  161 690,00  148 580,00  0,00
 3404  SM-Par Öppna  223 060,00  223 060,00  224 770,00  0,00
 3405  SM-Lag  188 970,00  188 970,00  240 720,00  0,00
 3411  Allsvenskan  417 082,00  417 082,00  418 082,00  0,00
 3421  JSM-Par  21 600,00  21 600,00  1 390,00  0,00
 3422  JSM-Lag  0,00  0,00  10 250,00  0,00
 3529  Vinterfestival  93 000,00  93 000,00  0,00  0,00
 3530  Simultantävlingar  190 480,00  190 480,00  209 100,00  0,00
 3704  SM-finaler  260 000,00  260 000,00  249 200,00  0,00
 3705  Festivalen, övriga tävlingar  1 485 967,00  1 485 967,00  1 425 130,00  0,00
 3707  Festivalen, sponsorer  436 800,00  436 800,00  240 000,00  0,00
 S:a Nettomsättning  11 540 889,27  11 540 889,27  11 145 637,69  0,00

 Förändring av varulager
 4904  Riksstämma/Distriktsträff  -109 653,80  -109 653,80  -86 073,00  0,00
 4909  Styrelsen  -78 281,00  -78 281,00  -51 407,00  0,00
 S:a Förändring av varulager  -187 934,80  -187 934,80  -137 480,00  0,00

 S:a rörelseintäkter och lagerförändring  11 352 954,47  11 352 954,47  11 008 157,69  0,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4002  Nålar, Mästarbevis  -79 351,00  -79 351,00  -38 317,00  0,00
 4101  Svensk Bridge  Ventura  -1 936 161,90  -1 936 161,90  -1 811 453,09  0,00
 4103  Sv Bridge  artiklar  -10 700,00  -10 700,00  -11 900,00  0,00
 4201  Medlemsavg, kostnader  -40 413,00  -40 413,00  -40 145,70  0,00
 4202  Ledarutmärkelser  -584,00  -584,00  -444,00  0,00
 4204  Välkomstpaket  -7 706,00  -7 706,00  -11 932,00  0,00
 4206  Riksläger  -78 924,00  -78 924,00  -213 774,00  0,00
 4208  Marknadsföring  -1 426,50  -1 426,50  0,00  0,00
 4209  Internationella avg  -356 609,15  -356 609,15  -285 539,87  0,00
 4221  Nybörjarträffen  -1 175,00  -1 175,00  -3 305,00  0,00
 4236  Juniorsponsring  -44 800,00  -44 800,00  -31 000,00  0,00
 4237  Utbildningskommitténs kostnader  -2 824,20  -2 824,20  -6 941,00  0,00
 4238  IT-kommitténs kostnader  -33 553,50  -33 553,50  -13 807,00  0,00
 4239  Medlemskommitténs kostnader  -33 773,78  -33 773,78  -13 743,00  0,00
 4405  SM-Lag  -99 208,00  -99 208,00  -161 162,00  0,00
 4411  Allsvenskan  -290 154,00  -290 154,00  -246 871,00  0,00
 4421  JSM-Par  -35 916,00  -35 916,00  -12 931,80  0,00
 4422  JSM-Lag  0,00  0,00  -24 085,00  0,00
 4502  EM  0,00  0,00  -567 915,99  0,00
 4503  VM  -167 291,66  -167 291,66  -325 031,99  0,00
 4504  NM  -181 735,92  -181 735,92  -19 453,60  0,00
 4505  OS  -441 818,89  -441 818,89  0,00  0,00
 4508  Landslagsträning  -105 907,24  -105 907,24  -124 739,12  0,00



Sid 53      RIKSSTÄMMA • ÖREBRO • 18-19 OKTOBER 2013

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE Förbundet Svensk Bridge  Sida:  2

 Resultatrapport  Utskrivet:  13-09-03
 Preliminär

 Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30  Senaste vernr:  1954
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 12-07-01 - 13-06-30

 Perioden  Ackumulerat  Ack fg år  Årsbudget
 4509  OBS-tävlingar  -1 138,00  -1 138,00  -6 890,00  0,00
 4529  Vinterfestival  -12 225,00  -12 225,00  0,00  0,00
 4530  Simultantävlingar  -13 650,00  -13 650,00  -46 416,00  0,00
 4702  Festivalen, förbrukningsmateriel  0,00  0,00  -14 141,00  0,00
 4703  Festivalen, hotellkostnader  -229 128,00  -229 128,00  -258 419,00  0,00
 4704  Festivalen, SM-finaler  -195 770,00  -195 770,00  -198 900,00  0,00
 4705  Festivalen, sidotävlingar  -470 609,00  -470 609,00  -770 203,00  0,00
 4706  Festivalen, övriga kostnader  -677 906,15  -677 906,15  -207 183,50  0,00
 4708  Festivalen, personalkostnader  0,00  0,00  -20 586,00  0,00
 4709  Festivalen, löner  -398 980,50  -398 980,50  -290 650,00  0,00
 4712  Tävlingsledarutbildning  -95 486,20  -95 486,20  -122 993,00  0,00
 4713  Festiivalkostnader kanliset  -26 820,00  -26 820,00  -98 359,50  0,00
 4727  Kapten Damer  0,00  0,00  -3 008,00  0,00
 4728  Kapten Open  -9 000,00  -9 000,00  0,00  0,00
 4729  Tävlingskommittén  -55 401,00  -55 401,00  -24 629,00  0,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -6 136 147,59  -6 136 147,59  -6 026 870,16  0,00

 Bruttovinst  5 216 806,88  5 216 806,88  4 981 287,53  0,00

 Övriga externa kostnader
 6002  Dator, material  -58 652,51  -58 652,51  -12 946,61  0,00
 6003  Dator, serviceavtal  -118 866,00  -118 866,00  -127 018,00  0,00
 6004  Ruter, förvaltning  -241 930,00  -241 930,00  -152 768,00  0,00
 6005  Dator, reparation o underhåll  -157 872,00  -157 872,00  -121 827,00  0,00
 6006  Datakommunikation  -348 127,00  -348 127,00  -22 216,00  0,00
 6010  Lokalkostnader  -111 688,00  -111 688,00  -124 711,00  0,00
 6110  Hyra arbetsmaskiner  -38 449,25  -38 449,25  -43 414,00  0,00
 6210  Annons/reklam  -45 295,00  -45 295,00  -26 285,00  0,00
 6410  Förbrukningsinventarier  -11 579,00  -11 579,00  -16 747,00  0,00
 6510  Förbrukningsmateriel  -111 769,47  -111 769,47  -207 522,93  0,00
 6810  Telefon  -126 605,00  -126 605,00  -134 921,00  0,00
 6850  Porto  -47 402,00  -47 402,00  -29 593,00  0,00
 6860  Kostnader, övriga  -4 497,00  -4 497,00  -2 981,00  0,00
 6870  Försäkringar  -1 709,00  -1 709,00  -8 724,00  0,00
 6920  Revisionsarvoden  0,00  0,00  -55 128,00  0,00
 S:a Övriga externa kostnader  -1 424 441,23  -1 424 441,23  -1 086 802,54  0,00

 Personalkostnader
 5220  Löner  -2 466 682,00  -2 466 682,00  -2 417 810,00  0,00
 5221  Lönebidrag  34 920,00  34 920,00  35 220,00  0,00
 5222  Lokalkostnader, personal  -4 800,00  -4 800,00  -4 800,00  0,00
 5280  Semesterlöneskuld  -90 600,00  -90 600,00  -152 985,00  0,00
 5611  Arbgivaravgifter  -761 761,00  -761 761,00  -774 627,00  0,00
 5711  Försäkringar, personal  -180 684,00  -180 684,00  -181 785,00  0,00
 5712  Löneskatt på P-premier  -39 936,00  -39 936,00  -40 579,00  0,00
 5820  Sjuk- o hälsovård  -18 560,00  -18 560,00  -3 460,00  0,00
 5910  Utbildning  -6 500,00  -6 500,00  0,00  0,00
 5911  Resor  -142 552,21  -142 552,21  -117 554,10  0,00
 5912  Traktamente  -19 022,00  -19 022,00  -23 899,00  0,00
 5913  Hotell och logi  -14 124,00  -14 124,00  -15 777,00  0,00
 5990  Trivselkonto  -35 459,45  -35 459,45  -5 597,00  0,00
 5991  Personalmöten  -37 191,48  -37 191,48  -79 333,60  0,00
 5992  Representation  -642,00  -642,00  -280,00  0,00
 S:a Personalkostnader  -3 783 594,14  -3 783 594,14  -3 783 266,70  0,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror  -11 344 182,96  -11 344 182,96  -10 896 939,40  0,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  8 771,51  8 771,51  111 218,29  0,00

 Avskrivningar
 7912  Avskrivning, inventarier  -55 966,00  -55 966,00  -36 895,00  0,00
 7913  Avskrivning inventarier Festivalen  -69 117,00  -69 117,00  -69 132,00  0,00
 S:a Avskrivningar  -125 083,00  -125 083,00  -106 027,00  0,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -116 311,49  -116 311,49  5 191,29  0,00



Sid 54 RIKSSTÄMMA • ÖREBRO • 18-19 OKTOBER 2013

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
 Förbundet Svensk Bridge  Sida:  3

 Resultatrapport  Utskrivet:  13-09-03
 Preliminär

 Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30  Senaste vernr:  1954
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 12-07-01 - 13-06-30

 Perioden  Ackumulerat  Ack fg år  Årsbudget

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -116 311,49  -116 311,49  5 191,29  0,00

 Resultat från finansiella investeringar
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 8020  Ränteintäkter  189 282,51  189 282,51  221 743,84  0,00
 8050  Kursvinster  1 698,65  1 698,65  0,00  0,00
 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  190 981,16  190 981,16  221 743,84  0,00

 Räntekostnader och liknande resultatposter
 8120  Räntekostnader  -493,33  -493,33  -121,00  0,00
 8150  Kursförluster  -9 271,03  -9 271,03  0,00  0,00
 8170  Bank- och PG-avgifter  -4 434,65  -4 434,65  -4 191,17  0,00
 8190  Finansiella kostnader, övriga  -210,00  -210,00  -836,00  0,00
 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter  -14 409,01  -14 409,01  -5 148,17  0,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  176 572,15  176 572,15  216 595,67  0,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  60 260,66  60 260,66  221 786,96  0,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  60 260,66  60 260,66  221 786,96  0,00

 Resultat före skatt  60 260,66  60 260,66  221 786,96  0,00

 Beräknat resultat  60 260,66  60 260,66  221 786,96  0,00

 8999  Redovisat resultat  0,00  0,00  -221 786,96  0,00

Utfall 11/12 Budget 12/13 Utfall 120630 Utfall 130630

Intäkter Medlemskommittén 5 520 969 5 607 000 5 520 969 5 473 766
Kostnader Medlemskommittén -2 430 178 -2 634 000 -2 430 178 -2 515 098
Totalt Medlemskommittén 3 090 791 2 973 000 3 090 791 2 958 668

Intäkter Uttagningskommittén 0 0 0 0
Kostnader Uttagningskommittén -1 047 039 -850 000 -1 047 039 -906 892
Totalt Uttagningskommittén -1 047 039 -850 000 -1 047 039 -906 892

Intäkter IT-kommitté 0 0 0 0
Kostnader IT-kommitté -415 420 -555 000 -415 420 -552 222
Totalt IT-kommitté -415 420 -555 000 -415 420 -552 222

Intäkter Tävlingskommittén 3 689 874 3 680 000 3 689 874 3 777 541
Kostnader Tävlingskommittén -677 405 -713 000 -677 405 -669 166
Totalt Tävlingskommittén 3 012 469 2 967 000 3 012 469 3 108 375

Intäkter Ekonomi 242 207 230 000 242 207 204 796
Kostnader Ekonomi -4 746 338 -4 867 000 -4 746 338 -4 974 497
Totalt Ekonomi -4 504 131 -4 637 000 -4 504 131 -4 769 701

Intäkter Festivalen 1 914 330 1 845 000 1 914 330 2 275 767
Kostnader Festivalen -1 829 215 -1 745 000 -1 829 215 -2 053 736
Totalt Festivalen 85 116 100 000 85 116 222 031

Totala intäkter 11 367 380 11 362 000 11 367 380 11 731 870
Totala kostnader -11 145 594 -11 364 000 -11 145 594 -11 671 610
Totalt 221 786 -2 000 221 786 60 261

Utfall för säsong 12 / 13
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE Förbundet Svensk Bridge  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  13-09-03
 Preliminär

 Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30  Senaste vernr:  1792
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 11-07-01 - 12-06-30

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1820  Inventarier  251 885,00  25 703,00  277 588,00
 1821  Inventarier Festivalen  207 362,62  0,00  207 362,62
 1829  Avskrivning Inventarier  -181 194,00  -36 895,00  -218 089,00
 1830  Avskrivning Festivalen  -55 896,00  -69 132,00  -125 028,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  222 157,62  -80 324,00  141 833,62

 S:a Anläggningstillgångar  222 157,62  -80 324,00  141 833,62

 Omsättningstillgångar
 Varulager mm

 1510  Lager Nålar o medaljer  50 114,00  49 781,00  99 895,00
 1511  Lager toner  65 184,00  -20 194,00  44 990,00
 S:a Varulager mm  115 298,00  29 587,00  144 885,00

 Fordringar
 1210  Kundfordringar  215 805,00  -53 377,00  162 428,00
 1211  Reserv outredda fordringar  10 585,00  -10 585,00  0,00
 1212  Utrednings o omföringskto  16 021,00  44 411,00  60 432,00
 1216  Avräkning Bridgeförlaget  7 750,00  8 379,00  16 129,00
 1310  Förutbetald hyreskostnad  26 666,00  -26 666,00  0,00
 1330  Upplupna ränteintäkter  9 534,87  4 442,95  13 977,82
 1390  Övriga interimsfordringar  305 036,00  123 733,20  428 769,20
 S:a Fordringar  591 397,87  90 338,15  681 736,02

 Kassa och bank
 1010  Kassa  493,20  -53,00  440,20
 1011  Kassa Festival  0,00  11 375,00  11 375,00
 1020  Postgiro 25 10 42-8 Allm  2 726 088,82  347 368,30  3 073 457,12
 1021  Postgiro 40 19 14-7 MP  19 480,79  30 376,50  49 857,29
 1040  Checkkonto  2 196,05  410 438,00  412 634,05
 1051  Företagskto Träningsfond  4 545,06  65,16  4 610,22
 1052  Avkastningskonto  0,00  1 812 320,11  1 812 320,11
 1053  Specialinlåning SE-Banken  8 347 333,14  -2 347 333,14  6 000 000,00
 1060  Jannersten Företagskonto SEB  3 919,27  0,00  3 919,27
 1061  Jannersten Likviditetsfond SEB  161 248,13  56,18  161 304,31
 1070  Skattekonto  0,00  1,00  1,00
 S:a Kassa och bank  11 265 304,46  264 614,11  11 529 918,57

 S:a Omsättningstillgångar  11 972 000,33  384 539,26  12 356 539,59

 S:A TILLGÅNGAR  12 194 157,95  304 215,26  12 498 373,21

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2991  Kapitalbehållning  -1 166 045,51  0,00  -1 166 045,51
 2997  Balanserad vinst/förlust  -914 875,53  -925 122,20  -1 839 997,73
 2999  Redovisat resultat  -925 122,20  703 335,24  -221 786,96
 S:a Eget kapital  -3 006 043,24  -221 786,96  -3 227 830,20

 Långfristiga skulder
 2780  Landslagsfonden  -955 815,51  -103 264,00  -1 059 079,51
 2782  EM-fonden  0,00  -28 040,00  -28 040,00
 2785  Juniorfonden  -629 886,80  -31 088,02  -660 974,82
 2795  Ständiga medlemmar  -156 287,00  31 280,00  -125 007,00
 S:a Långfristiga skulder  -1 741 989,31  -131 112,02  -1 873 101,33

 Kortfristiga skulder
 2612  Oredovisade medlemsavg  -5 482 725,00  -63 735,00  -5 546 460,00
 2613  SM redovisning  0,00  -87 300,00  -87 300,00
 2616  Avräkning Festivalen  -92 261,00  94 951,00  2 690,00
 2618  Avräkning Bertil G  -9 579,00  -4 558,00  -14 137,00
 2110  Leverantörsskulder  -298 558,00  228 852,90  -69 705,10
 2113  Skuld till Ulf Onsberg - Litografier  -3 450,00  0,00  -3 450,00
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
 Förbundet Svensk Bridge  Sida:  2

 Balansrapport  Utskrivet:  13-09-03
 Preliminär

 Räkenskapsår: 11-07-01 - 12-06-30  Senaste vernr:  1792
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 11-07-01 - 12-06-30

 Ing balans  Period  Utg balans
 2115  Klubbarskonto i Ruter  -606 764,00  100 159,00  -506 605,00
 2121  Sponsring 1933 - Klubben  -50 223,00  6 201,00  -44 022,00
 2061  Jannersten eget kapital  -165 167,40  -56,18  -165 223,58
 2510  Personalens källskatt  -54 249,00  -3 792,00  -58 041,00
 2511  Kronofogdemyndigheten  -7 550,00  7 550,00  0,00
 2530  Semesterreserv  -320 712,00  -152 985,00  -473 697,00
 2531  Avsättning arbgiv.avg  -92 736,00  -48 305,00  -141 041,00
 2532  Upplupna löneskatter  -83 291,00  224,00  -83 067,00
 2331  Upplupna sociala avgifter  -64 883,00  -3 800,00  -68 683,00
 2390  Övr interimskulder  -68 977,00  -24 723,00  -93 700,00
 2395  Upplupna arvoden  -45 000,00  0,00  -45 000,00
 S:a Kortfristiga skulder  -7 446 125,40  48 683,72  -7 397 441,68

 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder  -12 194 157,95  -304 215,26  -12 498 373,21

 Beräknat resultat  0,00  0,00  0,00
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE Förbundet Svensk Bridge  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  13-09-03
 Preliminär

 Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30  Senaste vernr:  1954
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 12-07-01 - 13-06-30

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1820  Inventarier  277 588,00  78 833,00  356 421,00
 1821  Inventarier Festivalen  207 362,62  0,00  207 362,62
 1829  Avskrivning Inventarier  -218 089,00  -55 966,00  -274 055,00
 1830  Avskrivning Festivalen  -125 028,00  -69 117,00  -194 145,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  141 833,62  -46 250,00  95 583,62

 S:a Anläggningstillgångar  141 833,62  -46 250,00  95 583,62

 Omsättningstillgångar
 Varulager mm

 1510  Lager Nålar o medaljer  99 895,00  3 361,00  103 256,00
 1511  Lager toner  44 990,00  18 495,00  63 485,00
 S:a Varulager mm  144 885,00  21 856,00  166 741,00

 Fordringar
 1210  Kundfordringar  162 428,00  -113 848,00  48 580,00
 1212  Utrednings o omföringskto  60 432,00  -58 250,00  2 182,00
 1216  Avräkning Bridgeförlaget  16 129,00  10 136,00  26 265,00
 1330  Upplupna ränteintäkter  13 977,82  -7 630,37  6 347,45
 1390  Övriga interimsfordringar  428 769,20  -59 020,60  369 748,60
 S:a Fordringar  681 736,02  -228 612,97  453 123,05

 Kassa och bank
 1010  Kassa  440,20  1 231,80  1 672,00
 1011  Kassa Festival  11 375,00  -2 000,00  9 375,00
 1020  Postgiro 25 10 42-8 Allm  3 073 457,12  207 132,29  3 280 589,41
 1021  Postgiro 40 19 14-7 MP  49 857,29  -49 857,29  0,00
 1040  Checkkonto  412 634,05  -99 927,79  312 706,26
 1041  Checkkonto 53081021871  0,00  30 320,00  30 320,00
 1051  Företagskto Träningsfond  4 610,22  61,17  4 671,39
 1052  Avkastningskonto  1 812 320,11  814 119,48  2 626 439,59
 1053  Specialinlåning SE-Banken  6 000 000,00  0,00  6 000 000,00
 1060  Jannersten Företagskonto SEB  3 919,27  120,10  4 039,37
 1061  Jannersten Likviditetsfond SEB  161 304,31  -147 210,13  14 094,18
 1070  Skattekonto  1,00  1,00  2,00
 S:a Kassa och bank  11 529 918,57  753 990,63  12 283 909,20

 S:a Omsättningstillgångar  12 356 539,59  547 233,66  12 903 773,25

 S:A TILLGÅNGAR  12 498 373,21  500 983,66  12 999 356,87

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2991  Kapitalbehållning  -1 166 045,51  0,00  -1 166 045,51
 2997  Balanserad vinst/förlust  -1 839 997,73  -221 786,96  -2 061 784,69
 2999  Redovisat resultat  -221 786,96  221 786,96  0,00
 S:a Eget kapital  -3 227 830,20  0,00  -3 227 830,20

 Långfristiga skulder
 2780  Landslagsfonden  -1 059 079,51  -24 560,00  -1 083 639,51
 2782  EM-fonden  -28 040,00  28 040,00  0,00
 2785  Juniorfonden  -660 974,82  -16 410,00  -677 384,82
 2795  Ständiga medlemmar  -125 007,00  31 280,00  -93 727,00
 S:a Långfristiga skulder  -1 873 101,33  18 350,00  -1 854 751,33

 Kortfristiga skulder
 2610  Giv för framtiden  0,00  -27 940,00  -27 940,00
 2612  Oredovisade medlemsavg  -5 546 460,00  -79 720,00  -5 626 180,00
 2613  SM redovisning  -87 300,00  -55 200,00  -142 500,00
 2616  Avräkning Festivalen  2 690,00  1 104,00  3 794,00
 2618  Avräkning Bertil G  -14 137,00  -3 456,00  -17 593,00
 2110  Leverantörsskulder  -69 705,10  -27 627,90  -97 333,00
 2113  Skuld till Ulf Onsberg - Litografier  -3 450,00  0,00  -3 450,00
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
 Förbundet Svensk Bridge  Sida:  2

 Balansrapport  Utskrivet:  13-09-03
 Preliminär

 Räkenskapsår: 12-07-01 - 13-06-30  Senaste vernr:  1954
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 12-07-01 - 13-06-30

 Ing balans  Period  Utg balans
 2115  Klubbarskonto i Ruter  -506 605,00  -15 020,00  -521 625,00
 2130  Stena Line  0,00  -238 350,00  -238 350,00
 2121  Sponsring 1933 - Klubben  -44 022,00  0,00  -44 022,00
 2061  Jannersten eget kapital  -165 223,58  -4 158,10  -169 381,68
 2510  Personalens källskatt  -58 041,00  5 956,00  -52 085,00
 2530  Semesterreserv  -473 697,00  -90 600,00  -564 297,00
 2531  Avsättning arbgiv.avg  -141 041,00  -25 333,00  -166 374,00
 2532  Upplupna löneskatter  -83 067,00  2 555,00  -80 512,00
 2331  Upplupna sociala avgifter  -68 683,00  8 347,00  -60 336,00
 2390  Övr interimskulder  -93 700,00  90 370,00  -3 330,00
 2395  Upplupna arvoden  -45 000,00  0,00  -45 000,00
 S:a Kortfristiga skulder  -7 397 441,68  -459 073,00  -7 856 514,68

 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder  -12 498 373,21  -440 723,00  -12 939 096,21

 Beräknat resultat  0,00  60 260,66  60 260,66
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1 av 1 -- 2013-09-04 
Senast sparad av Mme 
Dokumentnamn Förslag till medlemsavgifter 2014-2016 Riksstämman 2013 

Förslag till beslut om medlemsavgifter  
för Förbundet Svensk Bridge 
 
Styrelsen för Förbundet Svensk Bridge föreslår Riksstämman 2013 besluta att 
medlemsavgiften per år för verksamhetsåren 2014-2015 och 2015-2016 blir: 
 
Normal medlemsavgift  230:- (dvs. oförändrat) 
För juniorer  0:- (dvs. oförändrat) 
I-medlemmar 0:- (dvs. oförändrat) 
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Verksamhetsplan 

2013-2015 
 
ALLMÄNT OCH ORGANISATION 
Förbundet Svensk Bridge stora mål med kommande två årsperiod är att försöka ansluta 
förbundet till Riksidrottsförbundet och fortsätta den satsning som inleddes våren 2013 som 
distriktsträffarna som genomfördes 2010 och 2012 önskade högt på dagordningen.   
 
Internt ska vi fortsätta arbetet med att stärka våra klubbar genom att tillse att de har de 
material och utbildningar som erfordras för att vara så bra rustade som möjligt att 
genomföra vad som krävs och medlemmarna önskar av verksamheten. 
 
Vad gäller ekonomi kommer mycket kretsa kring huruvida riksstämman beslutar genomföra 
det av ITK föreslagna IT-projektet. Om vi bortser från ett eventuellt IT-projekt, som måste 
finansieras på annat sätt eller tas från kapitalet så budgeteras i princip ett nollresultat 
innevarande år och ett minusresultat på 200-300 000 kronor för det efterföljande 
budgetåret.  
 
 
MEDLEMSKOMMITTÈN 
MK avser att fortsätta och intensifiera sitt arbete med att kartlägga och rekrytera icke 
anslutna klubbar.  

Under 2014 kommer MK att arrangera öppna Junior NM-par samt juniorläger under 
påskhelgen. 
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MK kommer att sprida det framtagna materielet för de som är något äldre än ”Rekrytens” 
målgrupp, samt stötta de klubbar som vill arbeta med detta. 
 
 
TÄVLINGSKOMMITTÈN 
 
SM-tävlingar och Allsvenskan 
SM-tävlingar och Allsvenskan arrangeras givetvis som tidigare. För allsvenskans 
vidkommande har inför säsongen 2013/2014 ett nytt upplägg gjorts i Elitserien, där man 
spelar endast två sammandrag; ett med fem matcher och ett med resterande sex. De 
huvudsakliga skälen är att minska på antalet helger (och därmed också resor) samt att få 
högre kvalitet på arrangemangen. Tankar fanns, och finns, på att i framtiden åstadkomma 
liknande arrangemang för division 2, men tiden verkar ännu inte mogen för det utifrån vad 
man kan utläsa av den enkät som genomfördes hösten 2012. 

I SM Par Mixed införs, precis som i SM Par Open, en sista chansen (benämnd Sista Dansen) 
på plats i Bridgefestivalen för att täcka sena avhopp till följd av avancemang i Chairman’s 
Cup. Två platser utöver eventuella återbud finns i potten till Sista Dansen. (Premiären under 
festivalen 2013 lockade hela 81 par.) 

Simultantävlingar 
Simultantävlingar kommer att arrangeras i liknande omfattning som tidigare. Under våren 
2014 och 2015 arrangeras en gratis simultanvecka dels för att stimulera till simultanspel, 
dels för att klubbar som normalt inte deltar i simultan ska lockas att prova på.  

Förhoppningen är att vi under 2014-2015 ska kunna genomföra ett simultansamarbete med 
Norge, som nu använder Ruter fullt ut. 

Vinterfestivalen 
Den första gick av stapeln i januari 2013 och en ny stundar i samma månad 2014 – i 
dagsläget är spelort ännu inte fastställd. Det finns idag inget som talar för att 
Vinterfestivalen läggs ned. 

Stena Line Cup 
SLC blev en succé och grundtanken är att dess motsvarighet kommer att arrangeras årligen 
framöver. Detaljerad information kommer att presenteras under hösten 2013. 

Tävlingsledare – nationellt och internationellt 
TK fortsätter sin satsning på ut- och fortbildning av tävlingsledare också över perioden 2013-
2015. Satsningen på tävlingsledarutbildning och -fortbildning är nödvändig, om Förbundet 
ska kunna säkerställa tillväxten av funktionärer, såväl på det lokala planet som på riksplanet. 
Licensierade tävlingsledare, speciellt steg 3, är något av en bristvara, vilket får konsekvenser 
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för i första hand allsvenska sammandrag och guldtävlingar, men också för den vidare 
handledningen på lokal nivå av Steg 2- och Steg 1-tävlingsledare. 

Införande av ytterligare mästarvärdigheter 
Fr o m 1 juli 2013 införs två nya grader av stormästare; fyrstjärnig, för vilken det krävs minst 
2100 mp varav 1000 är guldpoäng, samt femstjärnig med 2800 mp varav 1500 är i guld. 

 
UTTAGNINGSKOMMITTÈN 
 
Öppen klass 
Kaptenen har i skrivande stund ännu inte avslutat sin planering inför sommarens EM Lag, 
och ber att få återkomma på hemsidan inom kort. Inga revolutionerande ändringar är dock 
planerade. Grundidén baseras på en 2-årsplan med VM 2015 som huvudmål. Prioritering 
inom perioden kommer att ligga på EM/VM laget. Planerade tävlingar utanför mästerskap är 
inbjudningstävling i Moskva, Neighbourhood Challenge i Tyskland och Baltic Cup. 
 
Veteran Klass 
I slutet av juni 2014 arrangeras EM Lag. För närvarande undersöks intresset för 
landslagsbridge bland seniorerna. Planerna är att i Stockholm arrangera någon form av OBS-
tävling och sedan ha en samling med det uttagna laget. 
Kostnader för OBS-tävling samt en samlingshelg beräknas till 15.000 kr 
 
Junior klass 
Ett läger ska arrangeras under oktober månad för att så tidigt som möjligt inleda 
uppladdningen inför JVM som går av stapeln i Istanbul augusti 2014. 
Deltagande i White House som vanligt. 
Under påsken är det öppna JNM par i Örebro eller Karlstad, som inte ligger under 
juniorlandslaget utan har fri anmälan, vi hoppas på rikt deltagande. 
Sommar 2014 planeras ett Europaläger för juniorer i samband med JEM par. 
Vår- eller Sommarläger inför JVM i Istanbul. 

Dam klass 
Tack vare våra fina resultat och våra spelares exemplariska uppträdande internationellt har 
vi blivit inbjudna till HNA Open Teams i Kina i oktober 2013, en prestigefylld turnering med 
speciellt inbjudna landslag. Detta utan kostnader för FSB. 
16/9-29/9 VM för lag (Venice Cup) på Bali, dit Sverige fick platsen som första 
reserv efter att Israel, som egentligen kvalat in vid EM i Dublin förra året, tvingats lämna 
återbud. 
I båda dessa tävlingar ställer Sverige upp med Emma Sjöberg - Sandra Rimstedt, Maria 
Grönkvist - Catharina Ahlesved och Kathrine Bertheau - Jessica Larsson. Till Bali medföljer 
även Fredrik Alfredsson som coach och Lena Kärrstrand-Nilsland som kapten. 
För att både tillvarata de goda spelare vi har men också att fånga upp yngre och nya spelare 
är planeringen inför nästa säsong: a) en OBS-tävling till våren (Orust eller Stockholm) och 
b) att välja ut tre andra tävlingar där vi önskar att så många dampar som möjligt skall 
delta. 
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Kaptenen kommer att vara på plats och följa dessa tävlingar samt försöka skapa en dialog 
med berörda spelare för att bredda vår elittrupp. Mer om detta vill kaptenen redovisa på 
Svensk Bridge hemsida under hösten. 

DISCIPLINNÄMNDEN  
Under kommande verksamhetsår ska en ordning provas där ordföranden släpper ifrån sig 
beslutsskrivning i några fall så att handläggningstiderna kortas. 

I övrigt inga särskilda åtgärder planerade. 

IT-KOMMITTÉN 
ITK kommer under året att korrigera IT-strategin och påbörja projektet ”Spader 2.0”, som 
beräknas löpa 2-3 år. Utöver att förvalta vad vi har idag och säkerställa den löpande driften 
av förbundets IT-stöd så kommer allt fokus att ligga på att projektet startas och genomförs 
enligt plan. Därmed sammanfaller ITK:s verksamhetsplan i stora drag med det föreslagna 
projekt som ITK har rekommenderat Riksstämman 2013 att godkänna (se separat 
dokument). 

Utöver detta kommer följande att ske: 

- Spader i sin nuvarande form förvaltas och utvecklas parallellt med Spader 2.0. 

- Arbetet med appar kommer att utvärderas och utvecklas. 

- Ruter fortsätter att utvecklas enligt plan och önskemål från framför allt Tomas 
Brenning och TK. 

- De tekniska miljöerna har förbättrats löpande de senaste två åren, men arbete 
återstår innan förbundet har en stabil och skalbar plattform med god prestanda. ITK 
kommer att utvärdera alternativ under året. 

- ITK fortsätter översynen av kansliets IT-stöd för att säkerställa en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv drift för både medarbetare och förbund. 

 
 



Sid 64 RIKSSTÄMMA • ÖREBRO • 18-19 OKTOBER 2013

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE

Förbundets ekonomi och styrning
 
Formell styrprocess
Förbundet har stämma i oktober varje udda år (säg 2013), varvid man bl a behandlar:
- Godkännande av boksluten (30/6) föregående jämnt (2011/12) och udda (2012/13) år samt behandling av ansvars-
frihet.
- Beslut om ”budget” för efterföljande två år som således omfattar 2014/15 och 2015/2016 samtidigt som slutåret 
från föregående ”budgetprocess” (2013/14) pågår.
- Styrelse väljs för perioden oktober 2013 till oktober 2015. Denna styrelse får då ta ansvaret för den ”budget” som 
beslutades i oktober 2011 för det löpande året samt en del av de nya ”budgetåren”. Det säger sig självt att dessa 
”budgetar” i praktiken inte kan användas för styrning av förbundet utan endast är ett hjälpmedel för att kunna fatta 
beslut om års- och tävlingsavgifter för de kommande åren. Styrelsen gör sedan i juni varje år en mera detaljerad 
handlingsplan med tillhörande ”prognos” för det kommande verksamhetsåret. I själva verket utgör jämförelse mot 
föregående år det effektivaste styrmedlet.
 
Åren 2011/12 och 2012/13
Formella årsredovisningar med resultat- och balansräkningar finns bilagda. De visar positiva resultat på 221 787 kr 
respektive 60 261 kr för de två åren trots att senaste beslut om höjning av medlemsavgiften togs av Riksstämman 
1999. Balansräkningen har också stärkts sedan ”katastrofåret” i Malmö juni 2004 och egen kapitalet har stigit till 3 
227 830 kr 30 juni 2013 plus två fonder:
- Landslagsfonden som innehåller 1 083 640 kr skall användas för att utjämna de årliga kostnaderna för våra lands-
lag. Denna har endast använts med 100 000 kr totalt under de senaste två åren. Påfyllnad av denna fond sker genom 
”höstsilvret” (ca 70 000 kr) vars intäkter således inte ingår i resultaträkningen.
- Juniorfonden innehåller 667 385 kr, som är avsedd för satsningar på ungdomsbridge. Under senaste året har 46 000 
kr utbetalats och cirka 60 000 kr fyllts på genom vårsilver och speciella insamlingar.   
Att vi kunnat redovisa vinst under dessa år trots oförändrad medlemsavgift beror i huvudsak på följande (ursprunglig 
budget visade på minus):
- Medlemsintäkterna har under de två åren ökat med 226 000 kr resp. 149 000 kr och utgjorde senaste verksamhets-
året 5 230 000 kr.
- Tävlingsavgifterna har ökat med 170 000 kr resp. 100 000 kr trots att intäkterna för simultantävlingar för första 
gången minskade (19 000 kr) under det senaste året. Nettoinkomsten för alla SM-tävlingar och allsvenskan är i stort 
sett oförändrade under åren (ca 760 000 kr) (Genomförande av SM-parfinalerna ingår i redovisningen för festivalen).
- Våra landslagskostnader har de senaste åren varit 1 047 000 kr resp. 907 000 kr. De kan variera starkt främst bero-
ende på hur många lag som kvalar in till VM, men denna nivå representerar ett typiskt genomsnitt sett över en 4-års 
cykel. I extremsituationer används landslagsfonden i utjämningssyfte.
- Nettot för festivalen har ökat under åren och redovisas till -13 000 kr resp. +195 000 kr. Då har inte vår egen perso-
nals insatser medräknats som kostnad men heller inte den besparing som det innebär att genomföra SM-parfinalerna 
i samband med festivalen. Den Vinterfestival som genomfördes på prov senaste året och som ska upprepas under 
detta verksamhetsår redovisas med nollresultat liksom jubileumsaktiviteten Stena Line Cup. Om dessa ska fortsätta 
bör de visa positiva resultat för de kräver stora insatser från vår anställda.
- Våra personalkostnader har ökat med 606 000 kr resp. 0 kr. Totalt uppgick de till 3 783 000 kr det senaste året. Den 
stora ökningen det första året beror på en nyanställning, tvååriga lönejusteringar och en för högt räknad semester-
skuld. Det andra året fick vi tillbaka den felaktiga semesterskulden och hade ingen lönejustering. IT-kostnaderna har 
ökat kraftigt och översteg senaste året 1 000 000 kr trots att vi nu bland personalen har två personer som kan bidra 
till IT-utvecklingen varav en gör så på heltid.
- Vår tidning har kostat 1 823 000 kr resp. 1 947 000 kr en ökning med 157 000 kr på två år samtidigt som annons-
intäkterna minskade. Det borde finnas potential att öka dessa liksom att finna sponsorer till några av våra landslag. 
Frågan är hur man åstadkommer detta utan att dra på sig mera fasta kostnader. Våra provisioner från Bridgeförlaget 
har varit 151 000 kr resp. 117 000 kr.
- Avgifterna till de internationella förbunden har varit 286 000 kr resp. 357 000 kr, varvid det första året var onormalt 
lågt. Vi försöker motverka höjning av dessa avgifter.
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Budget Förbundet Svensk Bridge 2013-2016
INTÄKTER 30.06.12 300613 300614 300615 300616
Medlemsavgifter 5081055 5230330 5300000 5350000 5400000
SM, Allsvenska netto 733524 710893 725000 625000 725000
Övriga tävlingar (ej festival och cup) 2440256 2572319 2600000 2625000 2650000
Festival Cup netto -13244 195212 200000 225000 250000
Prov, Annons, Sponsorer etc 270829 216751 225000 225000 225000
Räntenetto 216596 176572 180000 200000 200000
INTÄKTER 8729016 9102077 9230000 9250000 9450000

KOSTNADER 30.06.12 300613 300614 300615 300616
Personal 3783267 3783594 4000000 4230000 4340000
IT 487478 1014967 1000000 1000000 1000000
Tidning 1823353 1946862 1900000 1950000 2000000
Landslag 1047038 906892 900000 900000 900000
Juniorer 55224 83224 75000 75000 75000
Medlemsstöd 237821 262739 260000 270000 280000
Övrigt kansli 650026 498994 530000 540000 550000
Styrelse, Stämma 137480 187935 175000 180000 190000
Internationella avgifter 285540 356609 350000 350000 350000
KOSTNADER 8507227 9041816 9190000 9495000 9685000

Intäkter 8729016 9102077 9230000 9250000 9450000
Kostnad -8507227 -9041816 -9190000 -9495000 -9685000

Resultat 221789 60261 40000 -245000 -235000

Kommentarer till pågående verksamhetsår 2013/2014 samt budgetåren 2014/15 och 2015/16
Det pågående verksamhetsåret präglas av jubileumsaktiviteter (festivalbankett och Stena Line Cup). Såväl Vinterfesti-
valen som ”Cup-tävlingen” avser vi att upprepa för att utröna fortsatt intresse. Lönejusteringar plus byte av kanslichef 
höjer personalkostnaderna. Vi hoppas på en fortsatt ökning av intäkterna, varför resultatprognosen för året ändå är 
svagt positiv vilket framgår av nedanstående tabell.
 
För de följande två åren räknar vi med en fortsatt medlemsökning på cirka en procent per år, vilket kommer att leda 
till minusresultat om vi bibehåller oförändrad årsavgift. Eftersom vi nu haft flera år med positivt resultat tycker vi 
ändå att det är försvarbart att inte föreslå höjd årsavgift.
Skulle Riksstämman besluta att vi ska starta ett projekt för att förnya våra IT-system kommer vi att tvingas att höja 
spelavgiften för att undvika en alltför stor förlust. Styrelsen tar ställning till den frågan när vi ser hur stora utvecklings-
kostnaderna blir.  
 

Budgettabell
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Motioner till  
Förbundet Svensk Bridge  

Riksstämma 2013

1. Vi behöver ett användarvänligt datasystem  Gunbritt Öhlen   Växjöbridgen  
     - Yttrande från Sydöstra Sveriges Bridgeförbund
      - Yttrande från Förbundet Svensk Bridge 
 
2. Tidningen Bridge     Torbjörn Jönsson  BK Zonen
 - Yttrande från Skånes Bridgeförbund 
      - Yttrande från Förbundet Svensk Bridge 
 
3. Namnbyte till Svenska Bridgeförbundet  Sixten Ek   Skövde BK
 - Yttrande från Västergötlands Bridgeförbund  
      - Yttrande från Förbundet Svensk Bridge
 
4. Prispengar SM parfinalen    Gunnar Andersson  BK Alert
 -Yttrande från Stockholms Bridgeförbund 
      - Yttrande från Förbundet Svensk Bridge 
 
5. Seniorbudget     Gunnar Andersson  BK Alert
 -Yttrande från Stockholms Bridgeförbund 
      - Yttrande från Förbundet Svensk Bridge 
 
6. Allsvenskan      Gunnar Andersson  BK Alert
 -Yttrande från Stockholms Bridgeförbund 
      - Yttrande från Förbundet Svensk Bridge 
 
7. Bidrag ur EM-fonden     Gunnar Andersson  BK Alert
	 -Yttrande från Stockholms Bridgeförbund
      - Yttrande från Förbundet Svensk Bridge
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Växjöbridgen

Till Förbundet Svensk Bridges Riksstämma 2013

Motion
Vi behöver ett användarvänligt  
datasystem
 
Nuvarande dataprogram upplevs som komplicerade och 
svåra att använda, speciellt om det händer oförutsedda 
incidenter. Vi är övertygade om att rekryteringen av
tävlingsledare skulle underlättas med ett användarvänligt 
datasystem. Ruter och  även kopplingen Ruter Bridgema-
te upplevs som svårhanterligt och svårt att sätta sig
in i. Vi behöver något som är enkelt och lätt att sköta 
även om man inte är expert på att jobba med olika da-
taprogram. Växjöbridgen är en förhållandevis stor klubb 
– med över 300 medlemmar – och rimligen är problemen 
än större i de mindre klubbarna.

Förbundet Svensk Bridge har som vår nationella organi-
sation ett ansvar att ligga i framkant när det gäller teknisk 
utveckling och att ge klubbarna den support som behövs 
för att svara upp mot dagens krav och önskemål på mo-
derna tekniska lösningar.

Växjöbridgens styrelse föreslår att Förbundet Svensk 
Bridges Riksstämma avsätter medel och resurser för att 
omgående ta fram ett modernt tävlingssystem som är
enkelt och lätt att använda även för de som inte är exper-
ter inom data.

Växjö den 12 juni 2013

Växjöbridgens styrelse

Gunbritt Öhlén
Ordförande

Sydöstra Sveriges BF motivering och yttrande 
 
Sydöstra Sveriges BF anser att Förbundet Svensk Bridge 
ger klubbarna det stöd som behövs. Detta gäller även 
Växjöbridgen som alltid fått den support de begärt 
angående Ruter/Spader/Bridgemate. De kommer också 
fortsättningsvis att få all den support de önskar/behöver 
med antingen fysisk närvaro och/eller TeamViewer sup-
port nästan alla tider på dygnet. 

En enhällig distriktsstyrelse anser att motionen ska 
avstyrkas.

Växjö 2013-08-13  
 
Bengt Lennartsson  
(ordf.)
  

Yttrande från Förbundet Svensk Bridge
Det är inte styrelsens, kommittéernas, kansliets eller 
konsulenternas uppfattning att våra system är svåra att 
använda – av den enkla anledningen att alla de funktio-
närer och förtroendevalda som vi dagligen har kontakt 
med inte ger den bilden.

Styrelsens uppfattning är att Sverige har en av världens 
bästa lösningar för genomförande av tävlingar – Ruter. 
Denna uppfattning delas av vår omvärld – flera nations-
förbund har anammat systemet. Det finns givetvis flera 
förbättringsmöjligheter – och det arbetar vi löpande med 
– men faktum kvarstår att vi lyckas genomföra tusentals 
tävlingar varje år med god service och gott resultat.

Styrelsens invändningar mot motionen innebär inte att vi 
inte arbetar progressivt med IT-frågorna. Tvärtom – vilket 
kommer att framgå under diskussionerna vid riksstäm-
man. Vi är övertygade om att IT kommer att spela en 
allt större roll i förbundets verksamhet. Styrelsen har 
därför tillstyrkt ITK:s förslag om att lägga om förbundets 
IT-strategi och genomföra den största satsningen på IT i 
förbundets historia. 
 
Styrelsen anser därmed motionen vara besvarad. 
 
Pontus Silow 
Styrelsen  
Förbundet Svensk Bridge
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Till Förbundets Svensk Bridges Riksstämma 2013

Motion
Tidningen Bridge skall  
omedelbart kunna läsas på nätet
Jag yrkar på att riksstämman beslutar att tidningen 
Bridge skall finnas tillgänglig på hemsidan samtidigt som 
papperstidningen skickas ut.

Idag kan det ta flera dagar efter att papperstidningen 
skickats ut tills att den blir tillgänglig på nätet. Att göra 
den omedelbart tillgänglig gör att många medlemmar 
kommer att nöja sig med nätupplagan och kan avsäga sig 
papperstidningen vilket innebär flera fördelar. Förbundet 
sparar porto och tryckkostnad, en minskad miljöpåverkan 
och naturligtvis att tillgängligheten (i sommarstugan eller 
på semestern) blir större. 

För att det skall vara enkelt att avsäga sig pappertidning-
en kan detta med fördel göras genom att medlemmarna 
klickar i en ruta på hemsidan: ”Jag behöver inte tidningen 
Bridge i pappersform utan jag nöjer mig med att läsa den 
på nätet”.

2013-08-20 
Torbjörn Jönsson, medlemsnummer 6268

Skånes BF:s yttrande:

Skånes BF tillstyrker motionen med följande tillägg:
Det är viktigt att tidningen, både i pappersformat och 
den som presenteras på hemsidan, ses som en medlems-
förmån. Det innebär att nätupplagan (i första skedet) 
enbart skall vara tillgänglig för Förbundets medlemmar. 
Nätupplagan kan också göras tillgänglig för icke-medlem-
mar, men då med en tids förskjutning.

Skånes Bridgeförbund, 2013-08-20

Fredrik Jarlvik
p u a styrelsen i SkBf
 
Yttrande från Förbundet Svensk Bridge
 
Styrelsen anser att det i dagens elektroniska värld inte 
finns någon anledning att medlemmar skall behöva 
vänta tills de får tidningen med posten. Å andra sidan är 
tidningen en medlemsförmån som tar en stor del av vår 
budget i anspråk.
 
Styrelsen vill därför tillstyrka motionen, med tillägget att 
enbart medlemmar skall få omedelbar tillgång till tid-
ningen på nätet.
 
Jan Kamras 
Styrelsen  
Förbundet Svensk Bridge
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Till/ Västergötlands Bridgeförbund och Förbundet Svensk 
Bridge riksstämma

Motion 

Angående bridgeförbundets namn
I samband med en riksstämma kring millennieskiftet 
bestämdes att Sveriges Bridgeförbund skulle byta namn 
till Förbundet Svensk Bridge. Det hela föranleddes av 
att förbundet bestämt att man skulle ändra till en mer 
modern och tidsriktig logotype. 

Min uppfattning är att vad gäller själva logotypen i sig 
var det ett bra beslut som fattades, dock var namnvalet 
mindre väl valt och betänkt. Det hela fungerar inte och 
många vet inte ens vad vi heter. 

Härmed motionerar jag därför om att Förbundet Svensk 
Bridge byter namn till Svenska Bridgeförbundet, som är 
det namn de flesta förknippar oss med, och vi kommer 
att vara jämnställda med övriga idrottsorganisationer i 
Sverige. 

För att ta några exempel kan följande nämnas: 

Svenska Badmintonförbundet
Svenska Bandyförbundet
Svenska Bangolfförbundet
Svenska Baseboll- och Softbollförbundet
Svenska Basketbollförbundet
Svenska Biljardförbundet
Svenska Bilsportförbundet
Svenska Bob- och Rodelförbundet
Svenska Bordtennisförbundet
Svenska Bouleförbundet 
Svenska Bowlingförbundet
Svenska Boxningsförbundet
Svenska Brottningsförbundet
Svenska Budoförbundet
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Castingförbundet
Svenska Curlingförbundet
Svenska Cykelförbundet
Svenska Danssportförbundet
Svenska Dartförbundet
Svenska Draghundsportförbundet
Svenska Dragkampförbundet
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Frisbeeförbundet
Svenska Fäktförbundet
Svenska Golfförbundet
Svenska Gymnastikförbundet
Svenska Gång- och vandrarförbundet
Svenska Handbollförbundet
Svenska Handikappidrottsförbundet

Svenska Innebandyförbundet
Svenska Ishockeyförbundet
Svenska Isseglarförbundet
Svenska Judoförbundet
Svenska Kanotförbundet
Svenska Karateförbundet
Svenska Klätterförbundet
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Landhockeyförbundet
Svenska Mångkampsförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Orienteringsförbundet
Svenska Racerbåtförbundet
Svenska Ridsportförbundet
Svenska Roddförbundet
Svenska Rugbyförbundet
Svenska Seglarförbundet
Svenska Simförbundet
Svenska Skidförbundet
Svenska Skidskytteförbundet
Svenska Skolidrottsförbundet
Svenska Skridskoförbundet
Svenska Sportdykarförbundet
Svenska Sportskytteförbundet
Svenska Squashförbundet
Svenska Styrkelyftförbundet
Svenska Taekwondoförbundet
Svenska Tennisförbundet
Svenska Triathlonförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Varpaförbundet
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Svenska Volleybollförbundet  

Det är alltså hög tid att vi byter namn till det vi kallas för i 
folkmun, dvs. Svenska Bridgeförbundet. 

Logotypen som vi ändrade till senast kan vi behålla då 
den är utmärkt. Vad gäller kostnader kan det inte vara 
mycket det rör sig om då det flesta trycksaker nuförtiden 
snarare skrivs ut vid aktuellt tillfälle än förtrycks i stora 
upplagor
 
2013-07-31 
 

Sixten Ek 
Skövde BK
Västergötlands Bridgeförbund
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Yttrande över motion angående  
bridgeförbundets namn
 
Västergötlands bridgeförbund avstyrker den inlämnade 
motionen då distriktet misstänker att kostnaderna för ett 
namnbyte underskattas av motionären. 
 
Vårgårda 2013-08-08
 
Thomas Johansson
Ordförande i VBF

Yttrande från Förbundet Svensk Bridge
 
Styrelsen har behandlat motionen och menar att ett 
namnbyte kan ske till en relativt låg kostnad.  
 
Styrelsen anser även att den nuvarande logotypen bör 
behållas.Materiel märkta med Förbundet Svensk Bridge 
kommer att fasas ut genom intern användning, vid nybe-
ställningar görs namnbytet. Initialt kan det tillkomma en 
mindre kostnad då vi i officiella sammanhang och kom-
munikation bekräftar namnbytet.
 
Styrelsen föreslår Riksstämman tillstyrka motionen.
 
Helena Axelsson
Styrelsen
Förbundet Svensk Bridge
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Förbundet Svensk Bridge
Riksstämma 2013

MOTION
Prispengar i SM-par finalen 
Jag motionerar om att Riksstämman ska besluta 

att  införa prispengar i SM-par finalen fr o m 2014

Motivering
SM-Par är den finaste tävling som ett bridgepar kan vinna 
under en säsong. 
 
Den tidigare B-finalen har numera ersatts av en parallellt 
med finalen löpande guldtävling ”Guldgruvan” med i år 
en sammanlagd prispott på 39 000 kr.
 
SM-par semifinalen spelas på 170 par. De utslagna paren 
(118 par) ges möjlighet att ställa upp i en attraktiv tävling 
(Guldgruvan) om man misslyckats med att kvalificera 
sig till SM-par finalen. Det är angeläget att spelare inte 
lockas av att spela i Guldgruvan med i år 16 000 kr i första 
pris på bekostnad av SM-semifinal/finalspel. Prispengar-
na till säg de fem främst placerade paren i SM-par finalen 
bör vara i paritet med de i Guldgruvan. 
 
De som spelar SM-parfinalen har betalt 450 kr per spe-
lare i startavgift i Örebro inkl SM-par semifinalen (650 
kr om du kvalat in via SM-par Sista chansen) att jäm-
föra med Guldgruvans startavgift på 250 kr per spelare. 
Startavgifterna möjliggör otvivelaktigt att ekonomiskt 
utrymme finns för prispengar i SM-par finalen. 

Stockholm den 8 augusti 2013

Gunnar Andersson
MID 18507
 

Yttrande över motion angående  
Prispengar i SM-par finalen
 
Stockholms Bridgeförbund har vid styrelsemöte den 
2013-08-19 beslutat föreslå riksstämman tillstyrka  
motionen. 
 
Stockholm 2013-08-19
 
Björn Wenneberg
Ordförande 
 
 
Yttrande från Förbundet Svensk Bridge

Vi har idag principen att det inte utgår prispengar i SM-
par. 
Det utgår dock ett bidrag till de bästa i SM-par för delta-
gande i Öppna EM-tävlingar. Det bidraget höjdes från och 
med säsongen 2012-2013.

Styrelsen anser att ett införande av prispengar skulle 
innebära en marginell påverkan på antalet startande par. 
Standarden i SM-par har dessutom de senaste åren varit 
mycket hög. Det finns inga tecken på att våra elitpar i 
nån större utsträckning avstår från SM-par för att i stället 
delta i Guldgruvan.

SM-tävlingarna är en del av förbundets totala budget. Ett 
utdelande av prispengar på motsvarande 40 tkr skulle 
direkt påverka en redan svag budget. Samtidigt finns 
det inom FSB mer angelägna områden att använda våra 
medel till. 

Det skulle dessutom vara svårt att motivera att införa 
prispengar i SM-par och inte i övriga i SM-tävlingar. Det 
skulle leda till ytterligare stora framtida kostnader. 
 
Styrelsen föreslår Riksstämman avstyrka motionen. 
 
Christer Grähs 
Styrelsen  
Förbundet Svensk Bridge
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Förbundet Svensk Bridge
Riksstämman 2013

MOTION
Träningsbudget för seniorlandslaget 
Jag motionerar om att Riksstämman ska besluta

att kaptenen för seniorlandslaget erhåller en årlig  
 budget på minst 30 000 kr för träningsverksam- 
 het för seniorlandslaget

Motivering
Riksstämman beslöt 2009 att seniorerna skall ha samma 
ekonomiska villkor vid mästerskapstävlingar som gäller 
för öppna landslaget och damlandslaget.
 
Det är lika angeläget att seniorerna kommer väl förbe-
redda till mästerskapstävlingar genom att internationell 
träning erbjuds spelare i landslagstruppen i likhet med 
vad som erbjuds öppna laget och damlaget. 
 
Enligt seniorkapten Gullberg har FSB´s styrelse inte bud-
geterat några som helst medel för seniorernas tränings-
verksamhet under de senaste verksamhetsåren.
 
Sveriges seniorers start och efterföljande framgångar i 
öppna EM i Ostende 2013 med guld i lag och 4:e plats i 
par möjliggjordes nu bl a av att de deltagande spelarna 
kvalificerat sig för bidrag ur EM-fonden.

Stockholm den 8 augusti 2013

Gunnar Andersson
MID 18507
 

Yttrande över motion angående  
Träningsbudget för seniorlandslaget
 
Stockholms Bridgeförbund har vid styrelsemöte den 
2013-08-19 beslutat föreslå riksstämman tillstyrka  
motionen. 
 
Stockholm 2013-08-19
 
Björn Wenneberg
Ordförande 
 
Yttrande från Förbundet Svensk Bridge
 
Styrelsen vill klargöra att:
- UK har en total träningsbudget till sitt förfogande för 
samtliga landslag, ur vilken respektive kapten äskar 
bidrag till specifika, målinriktade, aktiviteter för ”sina” 
landslagskandidater. Beroende på de uppdrag som står 
för dörren kan bidragen variera från år till år mellan de 
olika landslagen.
 
- Seniorkaptenen har själv äskat en betydligt lägre 
summa för innevarande säsong, en summa som UK avser 
godkänna, vilket med all önskvärd tydlighet belyser orim-
ligheten i motionen.
 
- På ett mer generellt plan vill styrelsen poängtera att 
om riksstämman avser detaljstyra verksamheten ner på 
den nivå som ett godkännande av denna motion innebär 
behövs varken styrelse eller kommittéer.

Styrelsen föreslår Riksstämman avstyrka motionen.
 
Jan Kamras 
Styrelsen 
Förbundet Svensk Bridge
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Förbundet Svensk Bridge
Riksstämma 2013

MOTION
Bidrag till Champions Cup och  
avgifter/ersättningar för allsvenskan
Jag motionerar om att Riksstämman ska besluta 
 
att bidrag ska utgå till de Allsvenska seriesegrarnas  
 deltagande i Champions Cup  för klubblag med  
 30 000 kr till täckande av resekostnader mm  
 fr o m innevarande verksamhetsår dels

att startavgifter och ersättningsregler för lag som  
 har övernattnings- och resekostnader fr o m  
 säsongen 2014 anpassas till nivåer - med  
 beaktande av bidraget enligt ovan - så att ett  
 budgeterat nollresultat för förbundet uppstår.

Motivering

Om Sverige är kvalificerat att deltaga i CL för klubblag 
skall enligt min mening bidrag utgå 
som möjliggör att klubben kan skicka sitt bästa lag att 
representera Svensk bridge.

För segrarna i Allsvenskans Elitserie är ett ”segerbidrag” 
som möjliggör start i Champions 
Cup-slutspelet en bra morot och belöning.

Av till Distriktsstämman 2012 utsända handlingar fram-
går att Allsvenskan lämnade ett överskott 2011/2012 på 
171 211 kr (418 082 kr ./. 246 871 kr).

För Allsvenskan 2013 (div 1 – div 3) tar förbundet in start-
avgifter på 283 200 kr. Till detta belopp tillkommer de 
extra avgifter på 1 250 kr/lag och omgång som tas ut av s 
k hemmalag medförande ytterligare 87 500 kr i intäkter 
till FSB. En betydande vinst uppkommer för FSB 2013 
med nu gällande ersättningsregler..
 
Stena Line Cup arrangeras av FSB med den uttalade 
målsättningen att förbundet inte skall  ”tjäna pengar” på 
arrangemanget. Samma målsättning bör gälla för All-
svenskan.

FSB starka ekonomi talar mot att FSB skall behöva gå 
med vinst på Allsvenskan.

Stockholm den 9 augusti 2013

Gunnar Andersson
MID 18507 

Yttrande över motion angående  
Bidrag till Champions Cup och avgifter/ersätt-
ningar för allsvenskan
 
Stockholms Bridgeförbund har vid styrelsemöte den 
2013-08-19 beslutat föreslå riksstämman tillstyrka  
motionen. 
 
Stockholm 2013-08-19
 
Björn Wenneberg
Ordförande
 
Yttrande från Förbundet Svensk Bridge 
 
Förbundets intäkter kommer från i huvudsak två källor, 
den ena är medlemsavgifter och den andra är tävlingsre-
laterade intäkter, t ex från Allsvenskan och SM-tävlingar, 
men även övriga tävlingar som spelas på klubbar inom 
Förbundet. Tävlingsintäkterna är således inte öronmärkta 
att täcka endast omkostnader för den tävling de avser, 
utan också andra av Förbundets kostnadsposter. Ett 
nollsummespel i, t ex Allsvenskan, har således aldrig varit 
aktuellt. 
Man ska ha i åtanke att startavgifterna i Allsvenskans 
båda högsta divisioner fram till och med 2008 var be-
tydligt högre än idag; i Elitserien 4500 kr/lag (mot 1600 
kr/lag idag), i division 2 3700 kr/lag (1500 kr idag). Då, 
fram till 2008, utgick ett logikostnadsbidrag om 1500 
kr/lag om enkel resa till spelorten vid tvådagarsspel var 
längre än 15 mil (längre än 40 mil vid endagarsspel), mot 
verifierade kostnader. Administrationen för kansliet med 
granskning av verifikat var så omfattande (och därmed 
kostsam) att styrelsen i maj 2009 beslöt att avskaffa 
logikostnadsbidrag och i gengäld sänka startavgiften till 
dagens nivå. 
Om nästintill full täckning för varje lags rese- och logi-
kostnader i samband med Allsvenskan ska låta sig göras, 
är det styrelsens bedömning att startavgifterna i Allsvens-
kan måste höjas för alla lag, rejält dessutom. 
V g Champions’ Cup så är en klubblagstävling och har 
inget direkt med Förbundet att göra. Det är upp till det 
kvalificerade lagets klubb i vilken utsträckning de vill 
lämna bidrag till laget. 
Slutligen, jämförelsen med Stena Line Cup faller på att i 
denna är den uttalade målsättningen från Förbundet, i 
vart fall för jubileumsåret, att den inte ska ge något över-
skott, men heller inte kosta Förbundet något  – således 
ett nollsummespel.

Styrelsen föreslår Riksstämman avstyrka motionen.
 
Carl Ragnarsson 
Styrelsen 
Förbundet Svensk Bridge
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Yttrande över motion angående  
Bidrag ur EM fonden
 
Stockholms Bridgeförbund har vid styrelsemöte den 
2013-08-19 beslutat föreslå riksstämman tillstyrka  
motionen. 
 
Stockholm 2013-08-19
 
Björn Wenneberg
Ordförande 
 
Yttrande från Förbundet Svensk Bridge 
 
I samtliga SM-tävlingar i pardisciplinerna (utom finalen 
för juniorer) avsätts 10 kr/par av startavgiften till den s 
k EM-fonden, ur vilken segrarna och tvåan (ned t o m 
sjätteplats ifall något eller båda av guld- och silvermedal-
jörerna tackat nej) i respektive SM-final kan söka bidrag 
för deltagande i närmast påföljande EM. SM-tävlingar i 
lagdisciplinerna har inte omfattats av EM-fonden.
Styrelsen tror inte att fler lag skulle vara intresserade 
av att delta i SM Lag med den föreslagna ändringen och 
att majoriteten lag inte är beredda att betala en högre 
startavgift, vilket vore nödvändigt, för att dela ut priser. 
Styrelsen anser det inte angeläget att belasta budgeten 
med dessa priser.

Styrelsen föreslår Riksstämman avstyrka motionen. 
 
Carl Ragnarsson 
Styrelsen 
Förbundet Svensk Bridge
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Sundsvall 2013-04-22 

RIKSSTÄMMA 2013 
 
Stadgeändring föreslås 
 
Till Riksstämman föreslår styrelsen för FSB följande förändring av förbundets stadga. Det 
hela är ett förtydligande över hur stadgan ska tolkas. 
 
 
Nuvarande lydelse 
7:9. Styrelsen utser FSB lagkommission, bestående av tre ledamöter, och fastställer i 
samråd med kommissionen instruktion för denna. 
 
14:6. Bestraffningsärende som sorterar under § 14:3 skall handläggas av disciplinnämnd 
bestående av tre personer, vilka utses av FSB styrelse. Ärende om bestraffning för 
förseelse enligt § 14:3 kan tas upp till handläggning efter påtalande till disciplinnämnden 
eller om nämnden själv finner behandling vara av allmängiltigt intresse. 
Verkställighetsföreskrifter för disciplinnämndens arbete fastställs av FSB styrelse. 

Föreslagen ny lydelse 
7:9. Styrelsen utser FSB lagkommission, bestående av minst tre ledamöter, och 
fastställer i samråd med kommissionen instruktion för denna. 
 
14:6. Bestraffningsärende som sorterar under § 14:3 skall handläggas av disciplinnämnd 
bestående av minst tre personer, vilka utses av FSB styrelse. Ärende om bestraffning 
för förseelse enligt § 14:3 kan tas upp till handläggning efter påtalande till 
disciplinnämnden eller om nämnden själv finner behandling vara av allmängiltigt 
intresse.  
Verkställighetsföreskrifter för disciplinnämndens arbete fastställs av FSB styrelse. 
 
 
MME2013-04-22 
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IT-kommittén (ITK) 
 
Beslutsunderlag för projektet Bridge-IT (BIT) 

Bakgrund 
ITK har sedan starten 2009 arbetat med att förbättra förbundets portal Spader. Arbetet med 
förbundets IT-strategi, funktionella önskemål från förbundets olika intressenter och diskussioner 
med leverantörer pekar alla på att betydande insatser krävs för att säkerställa att förbundet 
framöver har ett ändamålsenligt systemstöd – av hög kvalitet och till en attraktiv kostnad. 

Syfte 
Syftet med projektet Bridge-IT (BIT) är att: 

 Migrera den nuvarande webbportalen till en ny plattform – och utveckla den. 

 Genomföra en konsolidering av förbundets bridgeproducerande lösningar. 

 Förbättra förbundets IT-relaterade styrning, leveransmodell och kvalitet. 

Mål 
Projektets målsättning är uppdelad i en serie effektmål: 

 FSB skall förfoga över ett ändamålsenligt, kvalitativt IT-stöd till en attraktiv kostnad. 

 FSB skall öka kvaliteten i sin leverans av IT-tjänster till förbundets intressenter. 

 FSB skall säkerställa styrning, utveckling, leverans och förvaltning av IT-tjänster. 

 FSB skall basera sitt IT-stöd på standardteknik och öppna standarder. 

Det åligger varje projektfas, delprojekt och enskild projektaktivitet att utveckla och uppfylla 
ovanstående målsättningar – samt att effekten är mätbar och/eller går att påvisa. 

Avgränsning 
Projektet kommer inte behandla: 

 De system som inte innebär bridgeproduktion (t ex ekonomisystemet).  

 Telefoni och kommunikationslösningar som inte är datorbaserade. 

Notera att detta inte innebär att ITK inte på andra sätt kan komma att adressera även dessa frågor 
under projektets livscykel. 
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Genomförande 
Då projektets syfte och mål är av sådan betydande omfattning går det inte att utan djupare analys 
detaljera genomförandet. Därför måste projektet börja med att förse förbundet med: 

 Övergripande projektplan med projektstyrning, delprojekt, milstolpar och beslutspunkter. 

 Planer för delprojekten med aktiviteter, milstolpar och beslutspunkter. 

 Resursplan – personer, produkter och tjänster för projektets genomförande. 

 Budget – i detalj för delprojekt och konsoliderad prognos för projektet. 

Därmed kan beskrivningen av genomförandet i detta dokument inte anses vara heltäckande, utan 
skall utgöra ett beslutsunderlag till Riksstämman 2013 och en kravställning till projektet. 

Att planera och genomföra det nya IT-stödet för förbundet kommer att bli en både tids- och 
resurskrävande resa. Så långt det är möjligt förordar ITK användande av existerande personal och 
leverantörer – av kostnadsskäl såväl som kontinuitet i ett arbete som förväntas pågå i 2 till 3 år. ITK:s 
föreslagna resursplan ser ut som följer: 

 Externa 
o Pontus Silow - projektledning och expertkunskap för att hålla ihop arbetet under hela 

projekttiden. Lämplig omfattning är 25-50% över tiden beroende på tillgänglighet, 
eget leveransansvar och projektets behov. För att undvika jäv har Pontus inte 
deltagit i diskussion eller beslut rörande att han föreslås ta denna roll i projektet. 
Hans arbetslivserfarenhet i kombination med hans bakgrund inom bridgen och 
förbundet motiverar att han förslås ta denna roll. 

o Tomas Brenning – även fortsättningsvis en av våra viktigaste resurser. Kommer, 
beroende på andra åtaganden, att löpande kunna göra 0-50% i projektet. 

o Jan Sparud – bör fortsätta att vara vår huvudsakliga scriptare av bridgefunktionalitet 
och vi hoppas att han över tiden kan göra 5-10% i projektet. 

o Björn Andersson – arbetar idag 50% för Göteborgs BF. Har gjort plattformsutvärdering 
åt ITK i det förberedande arbetet. Det bör undersökas om han kan fortsätta med 
infrastruktur och utveckling i projektet. 

o Web-/informationsdesign – exakt procentsats beror på vad som skall hanteras inom 
(och utöver) gränssnitt och användarupplevelse. Det bör undersökas om William 
Hernebrink kan fortsätta sitt arbete inom området – och i vilken form det kan ske. 

o IPSI – vår primära IT-leverantör kommer att behövas för server- och licensfrågor. De 
har fått möjlighet att hjälpa förbundet med e107 och php, vilket skulle kunna fungera 
för icke-bridgerelaterad utveckling och förvaltning av vår existerande Spaderlösning. 

 
 Anställda 

o Andreas Jansson – arbetar med både existerande och ny plattform. Ingen ökad 
kostnad, men projektet har betydelse för planering och prioritering av allt IT-arbete. 

o Tommy Andersson – det bör undersökas om Tommy skulle kunna växla en del av sin 
tid till IT-frågor. Ingen ökad kostnad, men påverkar Tommys arbete som konsulent. 

o Carina Westlin – behöver gå upp i tid (till 75%-100%) för att även kunna hantera 
projektadministration, kravställning, test och skötsel av den nya lösningen. 
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Projektgruppen kommer behöva träffas fysiskt ungefär en gång per månad och sedan ha kontakt 
digitalt och via telefon – vilket innebär rese- och kommunikationskostnader. Därtill kommer 
kostnader för miljöer, licenser och övrigt projektmaterial. Den exakta budgeten kommer (som 
nämnts ovan) levereras i projektets inledande arbete, men allt som allt måste förbundet räkna med 
att projektet kommer att kosta i storleksordningen 2,5 miljoner totalt. ITK ser fem 
finansieringsmöjligheter för projektet: 
 

1. Använda förbundets kapital. 
2. Budgetera mer medel till IT på bekostnad av andra budgetposter. 
3. Höja utvalda intäkter och öronmärka pengarna till projektet. 
4. Höja medlemsavgiften och öronmärka pengarna till projektet. 
5. En kombination av ovanstående. 

 
ITK lämnar till styrelsen att föreslå – och till Riksstämman att besluta – om projektets finansiering. ITK 
rekommenderar en kombination av punkterna 1 och 4. 

Förslag till beslut 
Riksstämman föreslås besluta om: 

1. Investering med ett tak på 2,5 miljoner SEK fram till Riksstämman 2015. 

2. Godkännande av projektets syfte, mål och genomförande. 

3. Projektets finansiering. 

Bilagor 
1. Korrigering av IT-strategi 

2. I Spader finns för ytterligare läsning: 

o Utvärdering av plattformarna Joomla och Drupal (Björn Andersson) 

o Utvärdering av användarupplevelse i Spader (William Hernebrink) 

o Kommentar till förbundets nuvarande lösningar (Tomas Brenning) 

 Process tävling 

 Ruter, Spader, Kansliet 
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IT-kommittén (ITK)                      FSB Styrelsemöte feb 2013 
 

 
Förslag till korrigering av IT-strategi 

I förbundets IT-strategi framgår att engagemanget i Spaders plattform (e107) bör trappas upp för att 
bevaka utveckling och för att vi skall kunna bedöma huruvida plattformen är framtidssäker eller inte. 
ITK:s arbete med att fördjupa IT-strategins delar, funktionella önskemål från förbundets olika nivåer 
och diskussioner med leverantörer pekar alla på att en plattformsuppgradering bör adresseras av IT-
strategin fram till år 2015. 
 
Vår nuvarande plattform e107 har halkat efter på framför allt tre områden – utveckling, 
användarupplevelse och kommersiell potential. De två huvudalternativen är Joomla och Drupal. 
 

1. Utveckling av e107 går långsamt och releaser upplevs av utvecklare dra ut så på tiden att de 
inte stänger gapet till konkurrensen, utan utökar det. Det leder i sin tur till risk för att den 
community som utvecklar plattformen dräneras på kompetens, som istället går till mer 
progressiva plattformar. Därutöver får vi löpande en relativ sett sämre utväxling på varje 
satsad resursenhet. 

2. De två främsta plattformarna gällande användarupplevelse är Joomla och Drupal, se exempel 
nedan. Det är inte bara en grafisk skillnad, utan också en skillnad i informationsarkitektur – 
e107 är mer endimensionell i sin struktur. 

3. Den kommersiella potentialen kan vid första anblick anses vara av litet intresse för FSB, men 
det är faktiskt en kritisk faktor. Den kommersiella potentialen i en plattform är den viktigaste 
faktorn för ny funktionalitet, nya versioner, stöd för annan teknik och långsiktigt hållbara 
kund- och utvecklargrupper. Kommersiell potential betyder också att kunder som arbetar 
med betalningslösningar över nätet tar fram sådan funktionalitet. 

 
För att enklare kunna se visuella och strukturella skillnader så har ITK tagit fram några exempel på 
webbsidor som använder olika plattformar (detta är inget urval av oss, utan officiella referenser från 
respektive leverantör): 
 
Joomla – för mer information om Joomla: www.joomla.org 
 
www.unric.org/sv/ 
www.linux.com 
nookdeveloper.barnesandnoble.com 
www.getransportation.com 
 
Drupal – för mer information om Drupal: www.drupal.org 
 
www.whitehouse.gov 
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www.ubunto.com 
www.opensource.com 
www.911memorial.org 
 
e107 – för mer information om e107: www.e107.org 
 
www.spinningplanet.co.nz/home 
www.ccrentals.co.nz 
www.free-source.net 
 
Förbundet Svensk Bridge behöver säkerställa ett flertal viktiga funktioner i sin framtida plattform, 
exempelvis: 
 

 Stöd för flera läsplattformar 
Det kommer bli allt vanligare att våra digitala besök görs från flera olika plattformar – 
stationär dator, bärbar dator, surfplatta och smartphone. Det ställer bland annat krav på att 
vår portal skall fungera i flera olika skärmupplösningar. 

 Stöd för betalningslösningar 
Det har förekommit allt fler diskussioner kring möjligheterna att hantera ett ”personligt 
ruterkonto” och att kunna utföra transaktioner via nätet – som medlemsavgift, tävlingar och 
priser. Vi kan inte utveckla detta själva, utan det måste stödjas av plattformen eller gå att 
koppla på som modul. 

 Stöd för personliga portaler och möjlighet att hantera besökargrupper olika  
Det finns flera önskemål rörande möjligheter för medlemmar att konfigurera sin egen 
startsida och för förbundet att sätta upp en generell portal (främst riktad mot potentiella 
medlemmar) med riktade underportaler beroende på vem besökaren är (som medlem eller 
funktionär). Detta kräver en modulär uppbyggnad av portalen och att organisation av 
modulerna är en tillgänglig funktionalitet direkt i användargränssnittet. Det skall också vara 
enkelt för kansliet, distrikt och klubbar att sätta upp riktade sidor. 

 Dokumenthantering 
Vi saknar idag goda möjligheter att ladda upp dokument och förmågan att strukturera 
dokument efter fördefinierade typer, vilket skulle underlätta för oss att samla, lagra, gallra 
och söka information. En stabil och effektiv informationsarkitektur är mycket viktig för 
förbundet då vår informationsmängd kommer att fortsätta öka kraftigt och då vi förvaltar 
idrottshistoria. 

 Sökfunktion 
Vi har i nuvarande Spaderplattform en mycket dålig sökfunktion. Av ovan nämnda punkt 
framgår att en strukturerad sökfunktion med god användning av metadata är kritisk för att 
överhuvudtaget hitta det som är relevant. Ett dokument på en stor portal utan användbar 
sökfunktion är som en felplacerad bok på ett bibliotek – det går inte att hitta. 

 Kopplingar till andra portaler 
Det finns önskemål om att modernisera förbundets portal och integrera den med våra 
medlemmars – och potentiella medlemmars – övriga intressesfärer, som Facebook, Twitter 
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Google+ och YouTube. Social media är dessutom utmärkta kanaler för marknadsföring och 
rekrytering. Portalen skall effektivt gå att integrera med andra onlineportaler. 

 Kopplingar till andra system 
Förbundet har som mål att Spader skall vara den enda ingången till den portal som innehåller 
allt om bridge och förbundet (med undantag för beräkning under tävling och kansliets övriga 
nödvändiga system). Därmed krävs integration med andra applikationer och databaser för 
att undvika parallella system. Detta ger också möjlighet att konsolidera flera kanslisystem på 
en plattform. 

 Utbytt och/eller utvecklad funktionalitet 
Det finns ett behov av att utveckla och byta ut en del av förbundets lösningar, t ex 
medlemshantering och tävlingsprocessen. Det måste säkerställas att all funktionalitet är 
tillgänglig från portalen. 

 Stöd för standardteknik 
Plattformen måste stödja standardtekniker – och då gärna open-source – för att sänka 
kostnader och förenkla vår utveckling och förvaltning. Särskilt viktigt är databasstöd, 
användarhantering och scriptstöd (vi använder php idag). 

 

Effekter av att inte göra någon korrigering av IT-strategin 
Effekterna av att inte genomföra föreslagen förändring vilar på samma grund som de förbättringar vi 
söker med förändringen: 
 

1. Ekonomi och resurser 
IT-frågorna kommer inte att minska i betydelse eller kostnad för en organisation som FSB. Vi 
kommer att nå allt fler via digitala kanaler, vi kommer att utföra allt mer av vår verksamhet 
via digitala kanaler och vi kommer att ha ökande volymer och komplexitet i digitala kanaler. 
Därför är det av stor vikt att vi säkerställer: 

 en ändamålsenlig IT-miljö av god kvalitet 
 en attraktiv kostnadsbild där vi får mycket för det vi satsar 
 god tillgång till resurser för att utveckla och förvalta vår lösning 

Med dagens miljöer och system är vi dåligt positionerade för att dra nytta av de möjligheter 
som finns – och vi kan inte garantera resurstillgång för våra lösningar framöver, vilket är en 
besvärande riskfaktor i verksamheten. 

 
2. Funktionalitet och användande 

Kraven och förväntningarna på förbundets IT-lösningar både förändras och ökar ständigt. Det 
gäller samtliga intressenter: förbund, kansli, distrikt, klubbar, medlemmar, potentiella 
medlemmar och externa. Med nuvarande teknik och arbetssätt kan vi inte möta dessa krav. 
 

3. Utveckling och förvaltning 
Vi har idag en tekniskt diversifierad miljö, som är bristfälligt dokumenterad, vilket gör det 
svårt och dyrt att utveckla och förvalta. Dessutom använder vi idag flera lösningar som är 
daterade och nischade vilket gör att vi inte kan garantera kompetensförsörjning eller stöd 
från relaterad mjukvara. 
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4. Säkerhet och flexibilitet 

Förbundet behöver en robust användarhantering och informationssäkerhet, där det framför 
allt är den sistnämnda vi inte kan garantera i nuvarande miljö. Vi har för dåliga möjligheter 
att arbeta med informationsarkitektur, dokumenthantering, data och sökfunktion. För att 
möta ökande och föränderliga krav behöver vi också större möjligheter att anpassa vår 
lösning än vad vi har idag. 

 

Förslag 
 
Att utreda och genomföra rätt riktning i plattformsfrågan för förbundet kommer att bli en både 
tidskrävande och kostsam resa. Så långt det är möjligt förordar ITK nyttjande av existerande personal 
och leverantörer – av kostnadsskäl såväl som kontinuitet i ett arbete som förväntas pågå i upp till 3 
år. Vi vill även under projektet säkra god resurstillgång i det framtida arbetet med att förvalta 
lösningen. 
 
Projektgruppen kommer behöva träffas fysiskt minst en gång per månad och sedan ha kontakt 
digitalt och via telefon – vilket innebär resekostnader. Därtill kommer kostnader för 
utvecklingsmiljöer, licenser och projektmaterial (som litteratur eller utvärderingslicenser). Allt som 
allt måste förbundet räkna med att detta kommer att kosta i storleksordningen 1 miljon SEK/år under 
projektets livstid, dvs upp emot  3 miljoner totalt. ITK ser fyra finansieringsmöjligheter: använda 
förbundets kapital, budgetera mer medel till IT, höja medlemsavgiften med 30-50 SEK eller en 
kombination av möjligheterna. ITK förordar en höjning av medlemsavgiften, eftersom det gavs ett 
tydligt mandat för det på distriktsträffen 2012 och då många medlemmar bedöms vara villiga att 
betala en högre avgift för betydande förbättringar av förbundets IT-stöd. Utöver det kan även medel 
tas från förbundets kapital. 
 
ITK föreslår styrelsen att: 

 Godkänna korrigeringen av IT-strategin. 
 Ge ITK godkänt på investeringsbeslutet, med ett tak, så att arbetet kan påbörjas omedelbart. 
 Ge ITK i uppdrag att detaljera planen för hela projektets genomförande, inklusive kostnader, 

inför styrelsens långsiktiga investeringsbeslut – och eventuella beslutspunkter på 
riksstämman 2013. 

 
För ITK, 
Pontus Silow, ordf. 
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1 Syfte

Förbundet Svensk Bridge IT-kommitté (ITK) har som förslag att utveckla en ny hemsida där inte 
bara informationen utåt till medlemmar finns med utan även det interna arbetet på kansliet med dess
kanslisystem flyttar in i ett och samma ramverk. ITK har identifierat och riktat in sig på två 
plattformar som skulle kunna användas. Det är de två största opensource content-management-
systems (CMS) och de är även de två med störst och aktivast communitys med allt vad det innebär 
med tillgång till redan färdigutvecklade moduler och support.

Syftet med den här utvärderingen är att komma fram till vilken av de två plattformarna, Joomla och 
Drupal, som är bäst lämpad för förbundet att använda sig av vid en eventuell utveckling av en ny 
hemsida.

2 Arbetssätt

Det första som gjordes var att hitta funktioner som dels är viktig för förbundet att ha med på sin 
hemsida och dels är lämplig att ha som utvärderingsgrund. Sedan utvecklades och testades 
egenutvecklade moduler till de bägge plattformarna. För de funktioner som inte var bridgerelaterad 
söktes efter redan färdigutvecklade tredjepartsmoduler med eftersökt funktion som då installerades, 
anpassades och testades. Därefter utvärderades varje plattform för sig med avseende på 
funktionalitet hos både de egenutvecklade och tredjepartsmodulerna.

3 Utvärdering av funktionalitet/områden som testats

3.1 Utveckling av funktionalitet/moduler

All verksamhet som kansliet gör i dagens kanslisystem och all bridgerelaterad information (givar, 
tävlingar, lagserier, mm) behöver utvecklas av förbundet självt. Det är även denna del som kommer 
att ta mest tid i anspråk om projektet genomförs.

För att utvärdera hur utveckling av egen bridgerelaterad funktionalitet fungerar så har jag valt att 
utveckla en modul för giv-inmatning/presentation samt att portera tävlingsmodulen från spader till 
de nya plattformarna.

3.1.1 Dokumentationen för Joomla och Drupal

En brasklapp är nödvändig, dokumentationen till de här båda plattformarna är rikliga men tyvärr 
bristfälliga för nya utvecklare när det gäller att lära sig hur systemen fungerar. Det tar lång tid att 
lära sig förstå hur man ska göra saker och ting. I stort sett var det ingen skillnad mellan de båda 
systemen men kanske ett litet plus till Joomla då i alla fall jag hade lite lättare att ta till mig och lära 
mig den plattformen.

3.1.2 Modul för givinmatning

En central del för bridgen är möjligheten att presentera givar. Det var en lämplig och lagom storlek 
på en funktion för att utvärdera hur det är att utveckla en modul till de bägge plattformarna.

När man väl kommit över tröskeln av den dåliga dokumentationen så är det ingen direkt skillnad i 
att utveckla för bägge plattformarna. Det som dock var skillnaden, och som väger över till Joomlas 
fördel, är själva integrationen när man exempelvis vill lägga till en giv i en artikel eller ett 
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foruminlägg. I Joomla kan man göra en generell plugin som tar hand om att visa den här given vart 
man än önskar medans i Drupal så måste man tänka sig alla scenarior där du vill kunna visa en giv 
och ta hand om varje sådant fall var för sig. Det här gäller för alla sorters egenkonstruerat material.

3.1.3 Portering av redan befintlig funktionalitet i Spader

För att minska tidsåtgången för utveckling skulle man vilja ta redan befintlig funktionalitet i spader 
och med mindre ändringar anpassa den till den nya plattformen så att den går att köras där.

Det här delen misslyckades jag med att göra och det beror på två orsaker, dels så var nog inte 
tävlingsmodulen lämplig att försöka porta då den är alldeles för stor och omfattande att hinnas med 
under den här utvärderingen och till en större del beror det på att Joomla och Drupal är för olik e107
(spaders nuvarande CMS) för att det ska gå att göra på ett lätt och smidigt sätt. 

Slutsatsen av detta är att det är mer lämpligt att utveckla helt nytt ifrån grunden istället för att 
försöka flytta över funktioner från spader och anpassa dem till den nya plattformen. Naturligtvis ska
man se till att den gamla datan som finns i spader går portera över.

3.2 Standardfunktioner / tredjepartsmoduler

På varje hemsida finns standardfunktioner så som forum, blogg, kommentarer, quiz mm. För att 
minska ner den egna utvecklingstiden skulle man vilja utnyttja så många tredjeparts-utvecklade 
moduler som möjligt. Till båda plattformarna finns det mängder av redan utvecklade moduler som 
ger webbsidan de här standardfunktionerna. För alla funktionerna som testats nedan finns det ett 
oräkneligt antal moduler att välja emellan. Så att det svåra är nästan att bestämma sig för vilken av 
alla moduler man ska använda sig av. 

3.2.1 Forum

Här har Drupal ett eget inbyggt forumsystem som fungerar bra och är integrerat i sidan från start.

Joomla däremot har inget sådant utan forum tillhandahålls av en tredjepartsmodul och som då 
behöver integreras med resten av sidan vad gäller utseende och form.

Detta är en klar fördel för Drupal i och med att man slipper tiden för utveckling/anpassning av en 
forummodul som av hel del medlemmar anses vara en central del av vår hemsida.

3.2.2 Schema/Kalender

Det finns gott om kalendermoduler till bägge plattformar att välja mellan. Jag hade då en 
förhoppning om att hitta någon färdig modul som lätt kunde integreras med våra egna utvecklade 
moduler så att kalendern kunde visa tider för tävlingar, sista speldag SM, riksstämma mm. 
Dessutom så vill jag att kalendern länkar vidare till respektive modul för att då t.ex. presentera 
resultatet i en tävling eller visa en anmälningslista. Det fanns ingen sådan kalendermodul, varken 
till Joomla eller Drupal. Om en kalendermodul är en önskvärd funktion på hemsidan får det 
utvecklas av förbundet självt.

3.2.3 Betalning

Att med en enkel knapptryckning kunna ta betalt för att föra över pengar till ruterkonto, betala 
medlemsavgift, startavgifter mm kan vara en bra funktion. Det finns svenska betallösningar hos 
bägge plattformarna men tyvärr lider de av att de då ingår i ett helt kassasystem så det blir inte bara 
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en enkel knapptryckning utan en hel process med varukorg som ska fyllas och checkas ut och sedan
inmatning av en adress. Dock ser jag inget hinder av att snabbt utveckla en egen modul för detta till 
bägge plattformarna.

3.2.4 Foto / Blogg / Wiki

Standardfunktioner som löses lätt av tillgängliga moduler till bägge systemen.

3.2.5 Koppling till sociala medier

Återkoppling och länkning via sociala medier med hjälp av knappar som sitter vid artiklar och givar
är också standardfunktion som löses lätt med en tredjepartsmodul. Gäller för bägge plattformarna.

3.3 Medlemsdatabas

I dagens medlem på nätet/spader/kanslisystem finns flera olika databaser för medlemshantering. Det
är inte optimalt att ha dem på olika ställen då de måste synkas med varandra. Med en ny hemsida så
samlar man allt in i en enda databas och slipper problematiken med att ha information på flera olika 
ställen. Det går alldeles utmärkt i både Joomla och Drupal att ha detta och låta både befintliga och 
egenutvecklade moduler ha tillgång till denna.

3.4 Användare / behörigheter

Plattformen måste ha stöd för att inloggad användare (medlem) på sidan ska kunna ha lite olika 
roller, t.ex. som funktionär av klubb eller distrikt ska man kunna administrera sin klubb eller sitt 
distrikt, som anställd ska man kunna hantera medlemsinformation och annan administration.

Både Joomla och Drupal har ett bra och avancerat behörighetssystem där du kan ställa in olika 
roller och administratörer. Det som skiljer dem åt är att Joomla har ett bättre system för en 
administratör att hantera utgivandet av de här behörigheterna.

3.5 Mini-sidor

Mini-sidor är ett uttryck för att beskriva de sidor som ligger utanför Spader då e017 inte ger 
tillräckligt med flexibilitet att hantera dessa sidor som önskas. Det dåliga med det är att de ligger 
utanför innehållshanteringen som då gör att de kan inte uppdateras med hjälp av CMS-systemet 
utan man måste manuellt gå in och ändra i själva webbsidan. Det gör att det är en tekniker som 
måste ändra istället för att det kan ändras utav den som sitter inne med den nya informationen. 
Exempel på sådana här sidor som vi har i dagens Spader är festivalsidan och sidan för Stena Line 
Cup. Sidor som man vill ha ett helt nytt utseende och innehåll på och som då gör att det inte går att 
lösa med hjälp av e107, så därför ligger de utanför systemet.

I Drupal går detta att lösa men Joomla hanterar detta på ett bättre och smidigare sätt. Joomla har 
stöd för att byta innehåll och utseende beroende på vilken kategori en viss sida som visas tillhör. I 
och med detta så ligger all information inne i systemet och går lätt för en administratör av sidan att 
ändra.

3.6 Sidans design & utseende

Är inte något som ägnats någon tid åt i den här utvärderingen utan det är bara funktionalitet som 
provats och utvärderats. Men jag kan konstatera att bägge plattformarna har enkla system för att 
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designa och formge utseendet på webbsidan. 

4 Bridgetime

Bridgetime dök upp i samband med att den här lilla utvärderingen startades. Det är ett nystartat 
projekt och enligt sina utvecklare tänkt att bli en ersättare till ruter. Det innehåller en del 
webbaserad administration för tävlingar och medlemmar som skulle kunna ersätta stor del av 
kanslisystem och tävlingsmodul för vår hemsida. Så den här utvärderingen bestämde sig att kika lite
närmare på systemet. Efter demonstration och genomgång så finns en stor skepsis att de någonsin 
kommer att lyckas ersätta Ruter med alla dess tävlingsformer som man kan spela. Dessutom så är 
Bridgetime enbart för administration av tävlingar så om man vill ha någon hemsida med 
information och artiklar så måste det i alla fall byggas och integreras med Bridgetime. Därför 
bedömdes Bridgetime inte vara ett alternativ som plattform och det lades inte ner särskilt mycket tid
på detta alternativ i den här utvärderingen.

5 Slutsats och rekommendation

Tanken var att sätta en score på varje testad funktion/område och sedan vikta ihop scorerna för att 
på så sätt få till någon ”vinnare” i den här utvärderingen mellan Joomla och Drupal, men efterhand 
som arbetet fortskred så blev Joomla en klar vinnare. För den vanlige användaren spelar det ingen 
roll vilken plattform vi skulle välja då vi kan få dem att se lika ut. Men för utvecklaren och 
administratören av hemsidan så är Joomla bättre/lämpligare på de viktigaste bitarna, så som 
integration av eget innehåll(givar, tävlingar), mini-sidor och en känsla överlag att det var smidigare 
och lättare för administratörer att sköta underhåll och presentation av nytt material.

Kostnader och tidsåtgång för att utveckla en ny hemsida ligger inte i den här utvärderingens uppgift.
Det beror också på vilka krav man kommer att ställa på sidan men här kommer en lista över saker 
som eventuellt behöver utvecklas eller alternativ anpassas och integreras. 

Behöver utvecklas

Kanslisystem

Medlemshantering/Mina sidor

Tävlingsmodul(För alla olika tävlingar)

Lagseriemodul

Klubb och distriktssidor

Kalender

Integration med Ruter

Behöver anpassas och/eller integreras

Forum

Foton, blogg, sociala medier mm.

Användarbehörigheter

Det kommer naturligtvis ta en hel del tid och resurser i anspråk men det är min uppfattning att det är
ett genomförbart projekt att skapa en ny hemsida åt förbundet och att om man då gör ett sådant 
projekt så är det lämpligast att använda sig av Joomla som plattform.

6



Sid 89      RIKSSTÄMMA • ÖREBRO • 18-19 OKTOBER 2013

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE

Testresultat av användarvänlighet av FSBs hemsida och prototyp 
framtagen av William Hernebrink. 
 

Tabellen nedan (sid.2) visar vilken av prototyp (P) och förbundets hemsida idag (FSB) som 
försöksperson 1-12 fick börja med att testa. Detta för att eliminera möjlig inlärningseffekt av en viss 
design. 

SUS-värde står för System Usability Scale som är ett mätinstrument för att mäta användarvänlighet. 
Länk: http://hell.meiert.org/core/pdf/sus.pdf 

Efter att test har utförts på ett visst system, har deltagarna fått fylla i en blankett med 10 frågor om 
hur de uppfattade systemet. Detta genererar ett värde mellan 0-100. Ju högre värde, desto bättre 
har försöksdeltagarna ansett att systemet varit. 

Jag har även tagit tiden på hur långt tid det har tagit för de olika försökspersonerna att utföra de 
olika uppgifterna på de olika designerna.  

Uppgifterna som deltagarna har fått utföra var följande: 

1. Ansök om medlemskap.  
2. Ta reda på vilka klubbar som finns i Östra mellansvenska distriktet. 
3. Hitta information om juniorer. 
4. Vilka spelar i damlandslaget? 
5. Hitta kontaktinformation till Micke Melander 
6. Skicka ett epostmeddelande till förbundet 
7. Gå tillbaka till startsidan 
8. Logga in. (Användarnamn och lösenord redan ifyllda) 
9. Ange hur många olästa meddelanden du har? 
10. Vilken klubb tillhör du?  
11. Skicka ett mail till din klubb. 
12. Ändra ditt lösernord. 
13. Logga ut gå till startsidan. 
14. Du har glömt ditt lösenord, begär ett nytt. 

 

En tabell för testerna och resultaten finns på sid. 2. 
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Totalt deltog 12 försökspersoner. Medelvärdet för dagens hemsida var ~33 medan medelvärdet för 
den framtagna prototypen var ~91. I en undersökning för 500 system var medelvärdet för sus 
68/100. Ett resultat över 68 skulle således vara över medel och under 68 skulle vara under medel. 
http://www.measuringusability.com/sus.php 

Ett resultat på ~33 skulle således kunna betraktas som väldigt dåligt och ett på ~91 som väldigt bra.  

Resultatet för tidtagningen visar ett medelvärde för de olika försökspersonernas respektive 
tidsåtgång för de 14 uppgifterna. För utförandet på dagens hemsida tog det i genomsnitt 10,5 
minuter för försöksdeltagarna att genomföra de 14 uppgifterna medan det tog 7,25 min i genomsnitt 
på den framtagna prototypen.  

Till höger i tabellen visas vilken målgrupp försöksdeltagaren tillhörde samt om dess tidigare 
användning av sidan. 

 

Jag ser fram emot att demonstrera min prototyp för er och ta emot er feedback på den. 

 

William Hernebrink 
2013-05-09 

Försöksperson SUS-
värde 
för FSB 

SUS-värde 
för 
prototyp 

Tid 
för 
FSB 

Tid för 
prototyp 

Tot 
tid 

Målgrupp Tidigare 
användning 

FP 1 - Start (P) 40 97,5 10 9 19 Junior Då och då 
FP 2 - Start 
(FSB) 

62,5 82,5 9 9 18 Elitspelare Varje dag 

FP 3  - Start (P) 27,5 97,5 7 6 13 Junior / 
Damlandslagsspelare 

Då och då 

FP 4 - Start 
(FSB) 

35 87,5 16 15 31 Nybörjare Nästan aldrig 

FP 5  - Start (P) 55 97,5 7 6 13 Potentiell spelare Aldrig 
tidigare 

FP 6 - Start 
(FSB) 

25 95 11 8 19 TL / Tävlingsspelare Aktivt 

FP 7  - Start (P) 7,5 72,5 14 6 20 Potentiell spelare Aldrig 
tidigare 

FP 8 - Start 
(FSB) 

27,5 90 12 6 18 Tävlingsspelare Aktivt 

FP 9  - Start (P) 10 100 9 7 16 Tävlingsspelare Aktivt 
FP 10 - Start 
(FSB) 

50 90 11 7 18 Elitspelare Varje dag 

FP 11  - Start 
(P) 

52,2 92,5 8 4 12 Tävlingsspelare Aktivt 

FP 12 - Start 
(FSB) 

10 95 12 4 16 Potentiell spelare Aldrig 
tidigare 

Totalt 12 FP ~ 33 ~ 91 10,5 7,25 213     
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 Sida 1/8 

Process: Tävling - version 1 
Tomas Brenning, tomas@brenning.se, 2013-05-19 

 

Inledning 

En tävling kan ses som vilken annan process 
som helst. Tävlingen ska definieras, beräknas, 
och rapporteras. 

I varje steg ingår ett antal möjliga avsteg från 
en rak processlinje. Det är dessa avsteg som 
gör det hela lite komplicerat. 

Detta dokument innehåller ett försök att bena 
ut problematiken kring de olika stegen. 

Inga anspråk görs på att detta dokument är 
komplett. Däremot kan det utgöra en bra 
grund för framtida diskussioner. 

 

Innehållsförteckning 

Inledning 1 
Innehållsförteckning 1 
Normalt scenario 1 
Definiera tävling i Spader 2 
Föranmälan i Spader 2 
Medlemsstatus 2 
Beräkning i Ruter 2 
Rapportera till Spader 3 
Definitivt slutresultat = Stäng tävling 3 
Rapportera tävling ”ad hoc” 3 
Visa i kalender (typ IAF) 3 
Efterbehandling 4 
Spindel i nätet 4 
Kostnad för tävling 5 
Startavgift via Ruter-konto 5 
Mästarpoäng 5 
Utskick av MP-nål 6 
Korrigering 6 
Handikapp 7 
Flera omgångar 7 
Kval och final 8 
Startlista i SM Par 8 
Finalplatsfördelning i SM Par 8 

Normalt scenario 

Så här går en normal tävling till: 

• Tävlingen definieras i Spader. Vissa 
parametrar sätts. Detta gör att tävlingen 
publiceras i kalendern. Se Definiera 
tävling i Spader. 

• Föranmälan tillåts eventuellt. Se 
Föranmälan i Spader. Det finns 
specialfall där startlistan är fördefinierad 
baserad på andra tävlingar. Se Kval och 
final samt två kapitel om SM Par. 

• Tävlingen beräknas i Ruter. Ruter-
detaljerna lämnas utanför detta dokument. 
Se Beräkning i Ruter. 

• Tävlingen rapporteras från Ruter till 
Spader. Se Rapportera till Spader. Här 
ingår även temporära rapporter i form av 
running scores eller startlista. 

• Diverse databearbetning sker efter att 
tävlingen har rapporteras, t ex beräkning 
av mästarpoäng och handikapp. Se 
Efterbehandling samt Spindel i nätet. 

• Eventuellt kan startavgifter tas upp via 
Spader och spelarnas Ruter-konton. Se 
Startavgift via Ruter-konto. 

• En stor källa till problem är felaktiga 
tävlingsrapporter och vilka konsekvenser 
detta kan få. Det kan bland annat vara fel 
arrangör eller fel slutresultat. Se 
Korrigering. 

• Problem med rapportering i icke 
kronologisk ordning kan ställa till 
problem för handikappberäkning. Se  
Handikapp. 
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Definiera tävling i Spader 

En skapad tävling ska ge en direktkoppling 
till den inbyggda kalendern. 

Parametrar: 

• Datum och tävlingsnamn 
• Arrangör 
• Flera omgångar. Ja/Nej. 
• Mästarpoängtyp 
• Handikapptävling 
• TL (fler än en ska tillåtas) 
• Barometer Ja/Nej 
• Antal brickor 
• Antal grupper 
• Antal tillåtna par 
• Typ av föranmälan 
• Acceptera reservlista 
• Startavgift via Ruterkonto Ja/Nej 
• Visa i kalender Ja/Nej 
• Mer... 

Måste alla tävlingar definieras i förväg? Ska 
man inte kunna göra ad hoc-rapportering av 
tävling som genererar en ny kalenderpost? 

 

Föranmälan i Spader 

Detta ska vara en parameter vid definitionen i 
Spader: 

• Ja/Nej 
• Av spelarna 
• Kval och final 
• Kombination? 
• Annat? 

Erfarenhet från befintlig anmälningsmodul 
ska användas. 

Befintlig hantering av utlänningar ska 
analyseras och accepteras (eller ändras). 

Medlemsstatus (betalt eller ej) måste 
filosoferas över. Ska man kunna anmäla sig 
om man inte har betalt medlemsavgiften? 
Antagligen. 

Medlemsstatus 

Om man inte är medlem, hur ska det påverka 
nedladdning av startlista och annat. Ska man 
få en varning i Ruter? 

Ska man kräva av tävlingsledaren att 
godkänna startlistan i Spader innan Ruter kan 
användas? Antagligen ett onödigt steg som 
bara skapar irritation. 

Vilka varianter av meddelanden och val ska 
man få i Ruter beroende på avvikelser i 
startlistan? 

Har vi som mål att ha olika typer av 
medlemskap? I så fall måste till exempel 
guldtävlingar jämföras med guldstatus på 
medlemskapet. 

 

Beräkning i Ruter 

Black box abstraction gör att vi kan ignorera 
vad som händer i Ruter. 

När startlistan hämtas, vilken hänsyn ska tas 
till reservlistan? 

Startlistan i Spader ska kunna hämtas baserat 
på grupp+bord eller parnummer. Ska 
startpositionerna kunna genereras i Ruter, 
eller ska all sådan logik läggas i Spader? 

Problemet om logiken läggs i Spader är att 
när den faktiska speldagen kommer så kan 
man behöva byta en eller flera spelare. Då 
kan man vilja göra om startpositionerna och 
då kan det vara tråkigt att behöva göra en 
massa manuella moment för att flytta data 
fram och tillbaka. 

Nackdelen är att det är lätt att hamna i ett 
scenario när samma logik måste 
implementeras både i Spader och Ruter. Så är 
fallet i till exempel det franska 
bridgeförbundet. Det är en mycket olycklig 
situation. 
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Rapportera till Spader 

Tre alternativ: 

• Startlista (med eller utan startavgifter) 
• Running scores 
• Slutresultat 

För närvarande sparas all PBN-data som en 
blob i databasen. Det gör att det inte går att 
göra några direkt-sql-bearbetningar av 
tävlingen. 

Samtidigt är blob-lösningen en mycket smidig 
variant om målet enbart är att visa tävlingar 
samt att mycket snabbt kunna rapportera en 
tävling utan att hänga Ruter eller PBN-
upload-formuläret medan all data bearbetas 
och slängs in i databastabeller. 

Är det rätt väg att gå i det långa loppet? Om 
man tittar på alla varianter av efterbehandling 
(se nedan) så krävs normal sql-approach (tror 
jag). Detta är definitivt en fråga för Sparud att 
reda ut. 

Även om man väljer blob-alternativet kan 
man lämna ansvaret till spindeln (se nedan) 
när det gäller att extrahera data ur blob-posten 
och sortera in det i lämpliga databastabeller. 

 

Definitivt slutresultat = Stäng tävling 

Ska TL kunna markera en tävling som 
definitivt stängd? 

Det skulle kunna förenkla för diverse 
efterbehandling som utskick av MP-nålar 
samt beräkning av handikapp. 

Samtidigt är verkligheten ofta brutal och 
skoningslös. Denna typ av rutin måste vägas 
emot människors tillkortakommanden. 

Även om det låter bra att TL ska stänga 
tävlingen kommer det nog bli så att TL 
faktiskt glömmer att stänga tävlingen oftare 
än vad som är hälsosamt, och då får man 
konsekvenser på grund av det i stället. 

Rapportera tävling ”ad hoc” 

Måste alla tävlingar som rapporteras vara 
schemalagda? 

Vilken typ av problem kan ad hoc skapa? 
Dubbla poster i kalendern ifall en tävling är 
schemalagd och TL rapporterar ”samma” 
tävling utan något Spader-ID. Man kanske 
ska ha ett antal kontrollfrågor i Ruter ifall TL 
försöker köra ad hoc. 

För att ad hoc ska fungera måste tidpunkt för 
tävlingen kunna matas in i Ruter. 

Ad hoc kanske inte ska tillåtas. Det är en 
enkel approach att göra schemaläggningen i 
Spader obligatorisk. 

Det kan dock finnas ett läge då ad hoc ska 
tillåtas, och det är vid IAF i lagtävling. 
Eftersom det är så många delrapporter kan det 
vara obehändigt att behöva definiera samtliga 
(förutom att kalendern kommer se anskrämlig 
ut av alla IAF-posterna). 

 

Visa i kalender (typ IAF) 

IAF i lagtävling gör sig inte särskilt väl i 
kalendern. Standardlayouten kommer att 
totalt förstöras. 

En sympatisk variant kan vara att tillåta ad 
hoc-rapport av IAF samt att använda en 
definitionsparameter som gör att posterna inte 
visas i kalendern utan endast via länkar från 
lagtävlingsfönstret. 

Problemet med att köra ad hoc-rapport i IAF 
samtidigt som att den inte visas i kalendern är 
att det då inte alls finns några länkar till 
tävlingen. Då måste man på något sätt ha en 
länk till lagtävling som används för att 
rapportera IAF-tävlingarna och att 
lagtävlingen då håller reda på alla 
underlänkar. 
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Efterbehandling 

TL har en mängd möjligheter att göra fel. 

Ett kan vara att nöja sig med att rapportera 
running scores när TL faktiskt borde ha 
rapporterat slutresultatet. Detta möjliggör att 
tävlingen inte är bekräftad för 
efterbehandling. 

En variant som kanske fungerar i en perfekt 
värld är att tvinga TL att gå in på en sida och 
markera tävlingen som stängd. Detta är 
antagligen dömt att misslyckas på grund av 
mänskliga tillkortakommanden. 

Det som ska göras när tävlingen 
slutrapporteras är bland annat följande: 

• Beräkna mästarpoäng 
• Beräkna handikapp. Direkt? Månad? 
• Skicka ut nya MP-nålar 
• Ranking (Skrota? Andra parametrar?) 
• Kval och final. Flytta par till nästa fas. 
• Mer... 

Då ett antal av dessa skulle kunna vara 
tidskrävande är det viktigt att Ruter lämnar 
över helt och hållet till Spader. Sedan kan 
Spader ”vid lämpligt tillfälle” göra 
efterbehandlingen. 

Ur TL:s perspektiv gör det att Ruter får ett 
godkännande från Spader att tävlingen är 
rapporterad. Sedan kan TL fortsätta jobba 
utan att behöva vänta på att Spader är klart 
med allt som ska göras. 

Spindel i nätet 

Det viktiga med efterbehandlingen är att den 
inte bör ske i samma ögonblick som TL 
rapporterar tävlingen. Vissa moment kan vara 
mer eller mindre tidskrävande, och vi kan inte 
acceptera att TL ska behöva sitta och vänta på 
att servern ska bli klar med sin bearbetning. 

För att lösa detta problem tror jag vi måste ha 
en spindel som sitter i nätet och gör saker 
efterhand de kommer in. Vid låg belastning 
betyder det i princip omgående bearbetning. 
Vid hög belastning sker bearbetningen när 
spindeln når fram till tävlingen i fråga. 

När en tävling rapporteras skickas en signal 
till spindeln. Då sker hela efterbehandlingen 
och i sinom tid publiceras den tillsammans 
med slutresultatet. Det går lätt att jämföra 
detta med ett banksystem där saldot inte 
nödvändigtvis uppdateras samtidigt som en 
transaktion genomförs. 

Vi måste också filosofera över hur vi 
säkerställer att spindeln faktiskt är vid liv och 
inte har hängt sig i någon programloop eller 
kraschat någonstans. 

Det går inte hur som helst att be spindeln 
”höra av sig” då och då till servern och att 
sedan kolla statusen på detta. Tänk om 
spindeln håller på med något extra 
tidskrävande, och så kommer ett högre 
process in och startar om spindeln? Det kan få 
mycket egendomliga konsekvenser. 

Det positiva med en spindel är att vi inte är 
begränsade till efterbehandling vid 
tävlingsrapport. Vad som helst som kräver 
efterbehandling kan skickas till spindeln. 
Visserligen kan det göra att tävlingsrapporter 
kanske senareläggs en aning på grund av att 
en annan uppgift håller spindeln upptagen, 
men det borde inte vara hela världen om man 
vet att förr eller senare slutför spindeln sitt 
uppdrag. 

Man skulle kunna ha flera spindlar, men jag 
är oklar på om det är bra eller dåligt. Det har 
enkelhetens charm att endast en spindel utför 
samtliga uppdrag sekvensiellt. 
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Kostnad för tävling 

Naturligtvis kommer ett antal kostnader att 
belasta klubbens Ruter-konto när varje 
rapportering görs: 

• Mästarpoäng 
• Simultankostnad 
• Höstsilver 
• 40-krona 
• Startavgift (inte belasta, utan tvärtom) 
• Mer... 

Detta är något som är helt parametersatt och 
som blir spindelns problem när vi kommer 
dithän. 

 

Startavgift via Ruter-konto 

Jag tror inte att ett mellanläge kommer att 
fungera. I stället bör en allt-eller-inget-modell 
användas. 

En klubb kan bestämma att en specifik tävling 
ska administreras via personliga Ruter-
konton. Då kommer tävlingsrapporten att 
reglera samtliga startavgifter. 

Sedan blir det upp till klubbledaren att sälja in 
till samtliga spelare att de måste ha Ruter-
konton för att spela på klubben. Jag tror att 
klubben måste acceptera negativa saldon för 
att hanteringen ska bli acceptabel. 

Om en gästspelare dyker upp som inte är 
ansluten till något Ruter-konto kan klubben 
manuellt ta emot spelarens startavgift, men då 
måste också transaktionen på Ruter-kontot 
regleras så att spelarens balans inte påverkas. 

Jag har svårt att tro att denna administration 
ska ske i Ruter. Tyvärr kan det vara 
svåradministrerat om det måste göras efter 
rapport till Spader eftersom då kan inte TL 
göra jobbet löpande under kvällen. 

Ska man kunna rapportera startlistan till 
Spader och sedan kunna administrera 
startavgifter den vägen? Det gör att man kan 
få en online-startlista som går att klicka i och 
markera för dragning av startavgift eller ej. 

Mästarpoäng 

I vilken utsträckning ska mästarpoäng delas 
ut automatiskt. Endast för bronstävlingar? För 
samtliga tävlingar? På uppmaning från TL i 
Ruter, eller vid senare godkännande från 
kansliet? 

Man skulle kunna tänka sig att bronstävlingar 
beräknas helt automatiskt medan övriga 
tävlingar kräver godkännande. Kanske 
stenålderstänk. Saker och ting blir ju 
smidigare om allt kan automatiseras. 

Utöver de normala mästarpoängtabellerna kan 
även bonus delas ut i distriktsfinaler. Där är 
reglerna sådana att man delar ut bonus till 
1:an, 2:an och 3:an, och sedan är det upp till 
distriktet att avgöra om dessa tre är de högst 
placerade i tävlingen, eller de tre högst 
placerade som representerar distriktet. Dessa 
två listorna är inte nödvändigtvis desamma. 

Detta bonustänk gör att efterbehandlingen blir 
lite mer snårig än annars. Det var endast ett 
exempel på vilka typer av avvikelser vi kan 
ha vid rapport av tävling. 



Sid 96 RIKSSTÄMMA • ÖREBRO • 18-19 OKTOBER 2013

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE

 Sida 6/8 

Utskick av MP-nål 

Utskick av MP-nål är ett konkret men 
harmlöst exempel på vad som kan ske efter 
att en tävling har rapporterats. Vid varje 
uppdatering av mästarpoängen kan man 
passera en av många nivåer som ger nya MP-
nålar. 

En dröm borde vara att avskaffa vårt fysiska 
kansli (även om många har föråldrade åsikter 
i motsatt riktning). Skulle man inte i så fall 
kunna tänka sig att lagerföra nålar och 
administrera utskick hos Peter Ventura / 
Svenska Bridgeförlaget? 

Oavsett lagrets plats, ska utskick av MP-nålar 
fördröjas en aning? Detta skulle kunna 
säkerställa att tävlingen inte backas och 
ändras så att en MP-nål faktiskt inte ska 
skickas ut. På samma sätt som man kan 
passera en gräns för MP-nål (på väg upp), kan 
man passera samma gräns (på väg ned) ifall 
ett felaktigt resultat har korrigerats. 

Samtidigt, när det gäller fördröjning eller ej, 
ett resultat i en senare tävling kan lätt göra att 
MP-nålen trots allt ska skickas ut, även om 
resultatet i den ursprungliga tävlingen som 
genererade MP-nålsutskicket påverkar. 

Allt teoretiskt trams ska vägas emot att det 
måste ligga i förbundets intresse att skicka ut 
nålen så fort som möjligt för att klubben ska 
kunna ha högtidlig utdelning. 

Kommentar: Ska vi inte skrota nålarna? 
Ärligt talat, är det inte lite 1900-tal, och då 
menar jag inte senare hälften av det 
århundradet? 

Korrigering 

Ett antal reverseringsscenarier måste byggas 
upp. 

Hur sent får man korrigera? Sätt flagga på 
tävlingen som omöjliggör backning efter ett 
litet tag. Ska flaggans sättas automatiskt? När 
ska detta ske? Hur kan flaggan upphävas? 

När en tävling backas måste alla 
originalposter (i ursprunglig tävlingsrapport 
samt i efterbehandlingen) sparas. Det gör att 
fullständig traceability kan ges. 

Hur i hela världen backar man en hcp-
beräkning? Backningen kan ju ha föregåtts av 
ett antal andra beräkningar som totalt kan 
ändra förutsättningarna. Backning i form av 
absoluta belopp (eftersom det kontinuerliga 
handikappet endast är temporärt) är nog 
vägen att gå. 

Om man omrapporterar en tävling från Ruter 
till Spader, betyder det automatiskt att man 
vill backa den första rapporten? 

Man måste ha möjlighet att manuellt backa en 
tävling via Spader. Ska TL och/eller 
klubbfunktionär ha rätten att backa via 
Spader? 
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Handikapp 

Ska vi fortsätta med publicerat handikapp på 
månadsbasis, eller ska vi använda 
direktberäknat handikapp? 

I dagens samhälle kan förståelsen för 
månadsfixerat handikapp vara låg. Samtidigt 
ger direktberäknat handikapp felaktiga värden 
om rapporteringen sker i icke-kronologisk 
ordning. 

Om varje direktberäknad tävling ska föregås 
av en rekursiv backa-funktionalitet kan det bli 
tunga beräkningar. Kom ihåg att det inte är 
bara den spelaren utan även alla andra spelare 
i startfältet som påverkas. Sedan påverkas 
detta i sin tur av att alla andra spelare har 
spelat andra tävlingar i anslutning till den 
felaktigt kronologiskt rapporterade tävlingen. 

Det går nog att få till en modell enligt 
följande som till tillfredsställer båda läger: 

• Vid varje tävlingsrapport beräknas 
handikappändring isolerat på 
tävlingsresultatet. Sekvensiellt i stället för 
kronologiskt. 

• De nya hcp-värdena publiceras visuellt på 
hemsidan. Däremot publiceras de inte för 
nedladdning av Ruter. Det gör att 
klubbarna använder ett fixt hcp för 
samtliga tävlingar under en månad. 

• Om en tävling korrigeras (backas och 
rapporteras igen), används absoluta 
värden (hcp-ändringen vid den 
ursprungliga rapporteringen) för backa-
delen av rapporteringen. 

• En gång i månaden görs en kronologisk 
bearbetning av samtliga tävlingar som då 
tar hänsyn till korrigeringar (precis som 
nu). Sedan publiceras ett nytt medlems- 
register för nedladdning till Ruter. 

• Det går att tänka sig att en klubb väljer att 
använda det direktberäknade handikappet. 
Då får klubben helt enkelt hämta ett nytt 
medlemsregister strax före spelstart varje 
gång en tävling beräknas. Detta kräver lite 
olika anpassningar i Spader och Ruter. 

Flera omgångar 

Detta är ingenting som täckts helt och hållet i 
detta dokument, men det är något som måste 
diskuteras. 

Mästarpoäng kan delas ut baserat på 
omgångsresultatet eller slutresultat. Detta är 
en parameter som måste till i Ruter eller 
Spader. 

Likaså kan handikapp beräknas på ena eller 
andra resultatet. Antagligen finns ingen 
anledning att göra olika. 
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Kval och final 

Denna avdelning blir lite schematisk. 

Fördefiniera antal heat? Markera 
fördefinierade tävlingar i Spader? 

Antal kvalande från respektive heat. 
Manuellt? Procentfördelning? 

Hantera drop-in såsom Sista chansen 
respektive Sista dansen. Borde inte vara 
någon skillnad att manuellt speca t ex 2 
personer från Sista chansen medan övriga 
distrikt får enligt finalplatsfördelning. 

Automatisk överföring av par från kval till 
final. Verktyg någonstans för att markera par 
som inte vill vara med i finalen. 

Vid automatisk överföring ligger ansvaret på 
spindeln. Hur gör man vid manuella 
ändringar? Spindeln också?  

Vilken typ av automatik ska användas för par 
som kommer från kval till final? Automatisk 
omberäkning? Manuell omberäkning? 

 

Startlista i SM Par 

Hur ska paren placeras i SM Par? Manuellt 
via Calle? Automatik via van Staverens 
moduler för indelning i grupper utifrån styrka 
och distrikt? Något annat? 

På samma sätt som paren i SM Par xxx 
baseras på distriktskvalen ska klubbkval 
kunna föras vidare till DM Par xxx. Då ska 
klubbtillhörigheten användas för att 
spridningen i stället för distriktstillhörigheten 
i fallet med SM-finaler. Detta rör alltså 
internmöten som ska ske så tidigt som möjligt 
i tävlingen. 

Hur hanteras en grupp kontra flera grupper i 
finalen? Paren måste distribueras baserat på 
styrka och/eller placering i föregående 
omgång. 

Finalplatsfördelning i SM Par 

Automatiskt baserat på antal deltagare i 
kvalet. 

Icke spelade heat använder föregående års 
kvalantal. 

Logiken som används vid 
finalplatsfördelningen borde rimligen kunna 
föras ned även på distriktsnivå. Jag ser ingen 
principiell skillnad mellan Klubb → Distrikt 
och Distrikt  → Förbund. 
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Inledning 

Bakgrunden till detta dokument är ett långt 
samtal med Micke Melander som redde ut 
många frågetecken. För att kunna gå vidare 
erbjöd jag mig att sammanfatta samtalet i ett 
dokument. 

Initialt handlade samtalet om den uteblivna 
funktionalitet i direktrapportering mellan 
Ruter och Spader som skulle ha utvecklats för 
flera år sedan där Jan Sparud har gjort en del 
av jobbet men inte allt. Nu krävs några 
manuella handgrepp för att rapportera till 
Spader. 

Utöver de manuella handgreppen måste också 
en annan rapport skickas direkt till kansliet 
för att mästarpoängen ska komma på plats. 

Önskvärt vore naturligtvis att endast en 
rapportering krävs för att allt ska fungera. 

Haken är att nämnda direktkoppling endast 
löser en bråkdel av de problem som finns. 
Målet med detta dokument är att reda ut vad 
som behöver göras och varför så att förbundet 
har något att basera framtida beslut och 
planering på. 

Tanken är att dokumentet ska vara icke-
tekniskt, men i vissa fall går detta inte att 
åstadkomma. 

 

Sammanfattning 

Den önskade automatiska kopplingen mellan 
Ruter och Spader löser inga andra problem än 
att göra rapporteringsjobbet en aning 
smidigare för klubbadministratörerna. 

Mästarpoäng måste fortfarande rapporteras 
parallellt till kansliet. Det är möjligt och 
ganska enkelt att utveckla funktionalitet i 
Spader så att mästarpoängsrapporten tas 
därifrån. Då skulle ett till synes onödigt steg 
försvinna från Ruter. 

Det stora målet är att flytta mästarpoängen 
från databasen på kansliet till Spader. 
Oändligt många arbetstimmar kommer att 
krävas för detta och övergången måste 
antagligen ske med den så kallade 
vattenfallsmetoden, dvs allt på en gång. 

Min rekommendation är att omgående 
beställa funktionen Spader → Kansliet enligt 
detaljer senare i detta dokument. Då räcker 
det att klubbarna rapporterar till Spader för att 
både publicering av resultat och rapportering 
av mästarpoäng ska ske i ett och samma 
handgrepp. Detta ger en konkret förbättring 
för klubbarna varefter vi i lugn och ro kan 
arbeta med övriga bitar. 
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Ruter – Rapportera tävling 

”Rapportera tävling” är ett samlingsbegrepp 
för att skapa diverse filer och sedan göra 
lämpliga saker med dem, bland annat: 

• Mästarpoäng 
• Spader 
• Hemsida 

En del klubbar har egna hemsidor och andra 
använder Spader. Det gör att de två senare 
punkterna oftast användas var för sig. 

 

Manuella handgrepp 

När tävlingsrapporten har gjorts finns diverse 
filer på beräkningsdatorn. Dessa måste 
distribueras hit eller dit beroende på vad som 
ska göras: 

• Mästarpoäng. Denna fil måste skickas per 
e-post till kansliet. På kansliet placerar 
personalen filen i en speciell mapp och 
trycker sedan på en knapp i 
kansliprogrammet Klöver för att läsa in 
och bearbeta informationen. 

• Spader. Här måste klubbadministratören 
logga in och sedan navigera sig till rätt 
ställe för att avsluta med att klicka på 
Ladda upp och sedan ange önskad fil för 
att publicera resultaten. 

• Hemsida. Här måste klubbadministratören 
använda ett så kallat FTP-program för att 
publicera resultaten på sin egen hemsida. 

Tillgänglig automatik 

All automatik som finns i Ruter bygger på att 
beräkningsdatorn har kontakt med internet 
medan alla manuella handgrepp enligt ovan 
kan utföras både från beräkningsdator och 
från en annan dator (hemifrån eller på jobbet). 

Följande går att åstadkomma automatiskt 
vilket alltså tar bort vissa manuella moment 
enligt ovan: 

• Mästarpoäng. Det finns inställningar i 
Ruter som gör att ett automatisk e-
postmeddelande kan skickas till kansliet. 
Detta tar bort trasslet med e-postprogram 
och bifogade filer och annat. 

• Spader. Ingen automatik (se nedan). 

• Hemsida. Det finns inställningar i Ruter 
som gör att det direkt går att publicera 
resultaten på klubbens egna hemsida utan 
att behöva använda ett FTP-program. 

Det gör att undantaget Spader så går det att 
åstadkomma en lösning för klubben där det 
räcker med en knapptryckning för att allting 
rapporteras till rätt platser. 
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Automatisk Ruter → Spader 

Sedan länge har det funnits en att-göra-punkt 
att utveckla en direktlänk mellan Ruter och 
Spader. 

Jan Sparud har gjort en del av sitt jobb i 
Spader men en del återstår. Jag har inte alls 
gjort min del av jobbet i Ruter. Jag har inget 
annat än löjliga förklaringar till att jag inte 
har gjort min del. 

2013-04-21: Detta är utvecklat i och med 
version 4.7 av Ruter. Övriga punkter på 
denna sida kvarstår. 

 

Skulle detta lösa våra problem? 

Alltså, om jag får ändan ur vagnen och gör 
min Ruter-del, kommer alla våra problem 
vara ur världen? 

Svaret på denna fråga är ett rungande Nej! 

Vad som händer är endast att det manuella 
momentet att publicera resultaten på Spader 
ersätts med ett automatiskt, och som tidigare 
nämnts gynnar detta endast dem som har en 
direktkoppling till internet från sin 
beräkningsdator. Absolut ingenting annat 
kommer att ändras. 

 

Ruter → Spader ( → Kansliet ) 

Det viktigaste är att ställa rätt fråga, dvs vad 
vill vi? 

Målet måste vara att göra en och endast en 
rapportering och den ska vara till Spader. När 
väl den rapporteringen är gjord ska 
mästarpoängen automatiskt gå vidare till 
kansliet 

Det gör att saker och ting inte hänger på 
automatisk Ruter → Spader utan snarare på 
automatisk Spader → Kansliet. 

Enbart Spader → Kansliet 

Detta är något som redan i dag skulle kunna 
beställas av Jan Sparud. 

2013-06-16: Beställning av denna 
funktionalitet skulle vara en konkret 
förbättring under tiden då utveckling av 
Spader 2.0 och Hjärter sker, ett projekt 
som sannolikt täcker större delen av år 
2015, så att göra MP-rapporteringen 
enklare vore en stor förbättring för 
kansliet. 

Den rapport som redan i dag går till Spader 
innehåller all vital information som krävs för 
att vidarebefordra en mästarpoängsrapport till 
kansliet. 

De exakta detaljerna behöver inte specificeras 
just nu, men några av de detaljer som på sikt 
måste lösas är följande: 

• Initial rapport till Spader 

• Vidarebefordran av 
mästarpoängsrapporten till kansliet, till 
exempel automatiskt via e-post 

• Korrigeringsrapport ifall den första 
rapporten innehöll fel och 
klubbadministratören behöver göra om 
rapporteringen 

• Korrigeringsrapport av mästarpoäng 

Framför allt hur korrigeringar hanteras 
kommer att ge huvudvärk vid utvecklingen. 

När sedan automatisk Ruter → Spader 
utvecklas kommer Spader → Kansliet 
omgående att fungera utan några vidare 
utveckling. 

 

Enbart Ruter → Spader 

Vad detta betyder är att helt och hållet ta bort 
steget vidare till kansliet. Detta beskrivs i 
kapitlet Mästarpoäng i Spader. 
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Mästarpoäng i Spader 

Det stora målet måste vara att flytta över all 
mästarpoängshantering från kansliet till 
Spader. 

2013-06-16: Detta ska antagligen i det 
framtida projektet omformuleras till 
"Mästarpoäng i Hjärter". I övrigt gäller 
informationen på denna sida. 

Som projekt betraktat är det gigantiskt och det 
går inte att ta det i små steg – det är allt eller 
inget som gäller. 

Några av de komponenter som finns är 
följande: 

• Mästarpoängstabeller. Det finns ett antal 
tabeller som måste flyttas från kansliet till 
Spader. Detta jobb är marginellt. 

• Mästarpoängsregler och avvikelser från 
dessa. Det finns en uppsjö tabeller. Sedan 
finns det en uppsjö specialfall. Sedan 
finns det undantag från undantagen. Jag 
har utvecklat hela mästarpoängsbiten i 
kanslisystemen och det är en sörja utan 
like. Utvecklingen i Spader måste ske från 
noll då programmeringsspråken inte är 
desamma. Å andra sidan är en ny fräsch 
start inte alltid av ondo. 

• Mästarpoängnålar och andra körningar. 

• Handikappkörning. Denna körs numera en 
gång i månaden på kansliet och baserar 
sig på alla mästarpoängsrapporter. Även 
här måste den flyttas över till Spader så 
att den följer det underlag som finns. 
Denna utveckling är ganska omfattande 
men betydligt bättre strukturerad än den 
för mästarpoängen. 

Hur gör vi? 

Tills vidare måste Spader → Kansliet 
utvecklas enligt ovan. Det måste ur världen 
för att ge klubbarna enklare rutiner. 

Det trevliga är att all data finns på plats i 
Spader under utvecklingens gång. Det gör att 
det går att göra utvecklingen och snabbt få 
feedback på om det hela fungerar eller ej 
genom att jämföra med den ”officiella” 
rapporteringen som går via kansliet. 

Vem som ska göra utvecklingen är okänt. 

Det logiska vore att låta mig göra jobbet då 
jag har gjort det en gång tidigare. Jag har inga 
problem med tekniken i Spader som jag 
använder i andra projekt men jag är mycket 
osäker på om det finns tid (och lust) i mitt 
schema. 

Ett annat alternativ är Jan Sparud, men han 
har sannolikt för mycket att göra med arbete 
och familj.  

Ett tredje alternativ är att utbyta tjänster med 
Norska Bridgeförbundet (se nedan). 

Det är dock inget som behöver bestämmas 
just nu. Jag är övertygad om att Jan Sparud 
kan avvara lite tid åt miniprojektet Spader → 
Kansliet som inte ska ta särskilt lång tid. 

 

Är Spader rätt plattform för hemsidan? 

Då och då hör jag onda ord om Spader. Då 
kan det vara motiverat att fundera över vad 
som händer om vi gör utveckling i Spader och 
sedan går vidare till en annan plattform för 
hemsidan någon dag. 

Här behöver vi inte vara oroliga. Tekniken 
php respektive MySQL som används i Spader 
används av en uppsjö andra leverantörer av 
hemsideplattformar. Om vi skulle flytta över 
till en ny hemsida kan vi enkelt plocka med 
denna utveckling likaväl som andra 
speciallösningar såsom till exempel 
lagmodulen. 
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Ruter i Norge 

2013-06-16: Denna sida är helt 
ointressant. Norrmännen har enligt min 
åsikt misslyckats med sitt projekt och 
håller redan nu på att lappa sitt nya 
system för att hantera den dagliga 
verksamheten. 

Jag har just sålt Ruter till Norska 
Bridgeförbundet (=Norge). De kommer att 
distribuera programmet till samtliga anslutna 
klubbar som vill ha det. 

Norge har beslutat sig att anamma den 
svenska (tekniska) modellen för rapportering 
av mästarpoäng. Då krävs ingen speciell 
vidareutveckling i Ruter utan det enda som 
krävs är utveckling från deras sida. 

Hela norska medlemsregistret kommer att 
finnas online inom ramen för deras hemsida. 
Det som saknas är en bearbetningsmodul för 
mästarpoäng och det kommer att utvecklas 
under hösten 2010. 

Norge har en hemsida som när det gäller 
grundteknik kan jämföras med Spader. Det 
gör att moduler med marginella anpassningar 
kan flyttas fram och tillbaka. 

Jag har erbjudit Norge att gratis använda den 
rapportmodul som i dag används för Ruter → 
Spader (alltså den manuella). Detta har stämts 
av med både Jan Sparud och Micke Melander 
som inte har några invändningar. 

Jag har föreslagit att Norge i retur kan skänka 
den del av utvecklingen som rör mästarpoäng. 
Det är mycket möjligt att deras utveckling 
kan användas som stubbe för min föreslagna 
flytt av mästarpoängsberäkningarna från 
kansliet till Spader. 

Norge har också visat intresse för det svenska 
handikappsystemet. Om de går vidare på den 
punkten kommer även sådan bearbetning att 
ske online och även här skulle den norska 
utvecklingen kunna gynna Svensk Bridge. 

 


