
Göteborgs Bridgeförbund 

 

Protokoll 

Styrelsemöte - 8 

Plats: Bridgens hus, J A Wettergrens Gata 5 

Tid: onsdagen den 17 april 2019, kl. 14.00 

 

 

Närvarande: Ordf. Kalle Rasmusson, Gunnar Östgård Olsson, Alf Börjesson, Bo Wallmander, Jan 

Jensen, Sten-Åke Thunberg, Björn Sörling, och Bo Hillström. 

Frånvarande: Sven-Olof Jarkvist och Birgit Petersén. 

 

1. Mötets öppnande: 

Kalle Rasmusson förklarar mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av Justerare: 

Alf Börjesson valdes till justerare. 

 

4. Föregående protokoll nr 7: 

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomi: 

Sven-Olof kunde inte närvara punkten. Resultatet när aprilredovisningen är klar ges vid nästa möte. 

 

6. Rapport från projekten: 

Göteborgs Bridge Cup, 

4 maj ser bra ut med anmälningar mm. (74 par är anmälda den 18 april).  

Lista med anmälda par kommer att sättas upp i Bridgens Hus.  

Spelare som inte lyckats betala per bankgiro kommer att erbjudas hjälp. 

Nya kortlekar med ännu lägre pris är på gång. Förfrågningar har inkommit.  

Vi behåller de vi redan fått, men säljer inga vidare av dem.  

Samarbetet med Rolfs Flyg och Buss har utvecklats mycket positivt. 

Beslut togs om att införskaffa swish till GBF. Ansvar: Sven-Olof/Björn.  

 



7. Klubbar som skall besökas och informeras: 

Arbetet med detta pågår. 

 

8. Förslag till arbetsfördelning inom styrelsen: 

Diskuterades och beslut togs att använda denna mall.  

 

9. IT-projektet: 

Gunnar återkommer med en kontakt som vi kan arbeta med och som finns i Göteborg. 

Tar detta med Björn och Jan.  

 

10. Enkätgenomgång: 

Kalle gjorde här en redovisning som skall användas framåt. 

Arbetsgrupp bestående av Gunnar, Jan och Sven-Olof tar den första punkten i detta arbete. 

  

11. Övriga frågor: 

Vissa av våra stolar upplevs som obekväma vid långa lagtävlingar. Vi skall se vad som kan göras.  

Små sidobord för avlastning vid lagtävlingar är också ett önskemål. Vi har 8 sådana, men fler behövs. 

Toaletter, vi har klagomål. Vi skall ta upp detta med fastighetsvärden. 

Nytt konstituerande mötesprotokoll skall skrivas. 

 

11. Nästa möte: 

Onsdagen den 2 maj 2019 kl. 10:00. 

 

11. Mötets avslutande: 

Kalle Rasmusson avslutade mötet och tackade alla för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 

 

 

Bo Hillström      Alf Börjesson 

 


