
Göteborgs Bridgefiirb und 2024-21

Protokoll fran Styrelsemöte nr 2

Plats: Bridgens hus, J A Wettergrens Gata 5

Tid: Onsdagen den 1 1 november 2020,k1. I 1.00

Nåirvarande styrelseledamöter: Ordf- Gunnar Östgård Olsson, Sten-Åke Thunberg, Bo/Bobo

Wallmander, Alf Börjesson, Jan Jensen,

Robert bäck deltog via Internet.

Adjungerade: Carl Ek och Birgit Petersdn.

Frånvarande: Birgitta Lignell och Bo Hillström

1. Mötets öppnande

Gunnar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Han hade ordnat med mackor och bullar
till kaffet.

2-Yal av Justerare

Sten-Åke Thunberg valdes att jiimte ordforanden justera protokollet.

3. Adjungerirrgar

Calle och Birgit adjungerades till mötet.

4. Dagordning
Ett reviderat ftirslag till dagordning delades ut av Gunnar. Denna godkiindes.

5. Föregående mötes protokoll
Protokollet från den 30 september 2020 godkiindes och lades till handlingarna.

Alf lägger ut protokollet på GBFs hemsida och sätter upp det på anslagstavlan i Bridgens Hus.

Detta gäller också protokollet fran det konstituerande mötet efter vårt årsmöte.

Protokollet från årsmötet åir klart, men har åinnu inte skrivits under av samtliga.

6. Rapporter

Allmrin info. GntIorrrar blickade framåt och betonade vikten av attforsöka ftiryngra

spelarkadem. Detta kan exempelvis göras genom speltråining och fadderskap. Robert Bäck

lovade att hjälpa till med detta.

Det kan också vara dags all starta en ny klubb, Debut 2, som kan ta hand om de spelare som

har gått kurser i Arnes Bridgeskola.

Ekonomi. Bosse kunde per telefon meddel4 att samtliga klubbar i Bridgens Hus har betalat
hyran fiir det innevarande år.

Vi har efter ansökan ffitt pengar fiir våra anstiillda fran Tillviixtverket,
Skatter och avgifter iir betalda.

Pengar som sökts fran Göteborg Fritid till BK Lagspelet fiirviintas snart komma.

Intendentur. Jankunde berätta" att vi har problem med funktionen hos några av

utrymningsdörrama i Bridgens Hus. Vi skall fiirsöka fä. hyresviirden att bekosta detta.

Trivlingskommittön.Liganpå Internet/BBo pågfu fram ti1l7 december och löper på bra. Calle

kommer atttainrtiativ till en ny omgång med start i januari.

7. Bridgespel i Corona-tider
Efter GBFs årsmöte höll två representanter for Lerums BK en information om hur man spelar



bridge i Corona-tider. Efter mötet distribuerades en skrift, som beskriver de åtgtirder man har

infrrt fiir att reducera smittspridning av Covid 19. Alf informerade om de viktigaste
punkterna och fick till uppgift att distribuera dessa till kontaktpersonerna i GBFs klubbar.

8. Kortleksftirsiiljning
Kortleksförsäljningen har minskat. Vi kommer eventuellt att annonsera i tidningen Bridge.
Bobo skriver ett ft)rslag.

9. BBO-spel
Partävlingarnas omfattning ökar och kan eventuellt utökas med en tävling på tisdagskvällar.

Rolfs Flyg och Buss får reklam vid dessa tiivlingar.

10. Spel i Bridgens Hus

BK Lyx har beställt bordskryss av plexiglas och kommer sannolikt att börja spelet den 19

november.

Everfresh awaktar och skall ha ett nytt möte om en månad.

11. Rapport fran distriktstriiffen
Roger Wiklund hade representerat GBF och framforde ftir GBFs räkning 4 frågor, som

Gnnnar hade sammanstiillt. Den viltigaste av dem iir vår fiirsäljniflgay kortlekar, som har

ifrågasatts av Svenska Bridgefiirlaget, som uppfattar denna verksamhet som illojal
konkurrens. Gunnar arbetar vidare med detta.

12. Ansvarsområden

Robert tog på sig att verka ftir nyrekrytering och ungdomsverksamhet.

13. Hemsidan

Denna behöver uppdateras. Calle ombesörjer detta.

14. Ansvar for Bridgens Våinner

Birgit fortsiiffer med hjälp av Mabel Leman au sköta denna verksamhet. Dock under

ftirutsättning att hon fär hjiilp med marknadsftiringen av oss andra.

15. Övriga frågor
Calle meddelade att flera göteborgarc placerade sig bra i riksmästerskapet ftir veteraner.

Svenska cupen kommer att spelas online i Bridgens Hus.

16. Niistamöte planeras till 13 januari 2021.

17. Avslutning
Gunnar avslutade mötet och tackade allafiir visat intresse.

Vid protokollet:


