
Göteborgs Bridgefiirb und 2020 -21

Protokoll fran Styrelsemöte nr 3

Plats: Bridgens hus, J A Wettergrens Gata 5

Tid: Onsdagenden 13 januari 2021,k1. 11.00

Niirvarande styrelseledamöter: Ordf. Gunnar Östgård Olsson, Sten-Åke Thunberg, Alf
Börjesson, Jan Jensen,

Robert bäck, Bo/Bobo Wallmander, Birgitta Lignell och Bo/Bosse Hillström deltog via
Internet.

Adjungerade: Carl Ek deltog via Internet..

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. Adjungeringar

Calle adjungerades till mötet.

4. Dagordning
Gunnars ftirslag till dagordning godkiindes.

5. Föregående mötes protokoll
Protokollet fran den 11 november 2020 godkiindes och lades till handlingarna.

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

6. Rapporter

Ekanomi. Bosse meddelade, attflertalet klubbar har ffitt extra lokalbidrag och aktivitetsbidrag.
Skatter och avgifter tubetalda.
Nytt möte med Platzer är pä gang.

Partiivlingsspelet på BBO har gett intiikter på 99000.

Vi hff ffitt bidrag till personalen från Tillväxtverket.
Ekonomin ser ftirhållandevis bra ut.

Intendentur. Jan berrittade att en trasig dator hade lagats. Vi kommer attfänägra P-platser vid
Högsbo Skjutbana. Vi beslöt att awalcta med fiirsäljningen av parkeringskort.

Trivlingskommittön. Calle berättade att23Laghar anmälts till en ny ligaomgåmg, som startas i
januari. Revisionsberätten ftr BK Lagspelet har sent omsider kommit in.

PensionrirsHubb. Birgitta berättade att 5 personer utspridda över Sverige deltar i ett
samarbetsprojekt. De bearbetar 5 punller, som har med bridgerekrytering att göra. Nästa möte

är planerat trll2l januari.

7. Uppftljning av distriktsträf[en
Gunnar informerade om problemet med att Peter Ventura sitt på två stolar -dels tidningen
Svensk Bridge och dels Bridgeforlaget. Vi awaktar vidare ätgaÅer tillnästa riksstiimma.



8. Kortleksftirsälj ning

Nästan alla klubbar har kontaktats, men forsäljningen ligger nere. Vi fix dra igång igen när det

normala spelet kommer igarrg.

9. BBO-spel
Partåivlingarnas omfattning har ökat och ca 100 par deltar per vecka. Spel pågår måndag till
fredag. Detta ger intäkter pä20150001manad. Rolfs Flyg och Buss får reklam vid dessa

tävlingar.

10. Spel i Bridgens Hus

BK Lyx har bestlillt och fått 12 bordskryss av plexiglas, som har satts upp i Bridgens Hus. 4

andra klubbar, som spelar i Bridgens Hus, har hjälpt till med finansieringen..

11. Framtidsprojekl
Gunnar ftireslog, att vi skall ordna med ett bridgebibliotek i Bridgens Hus. Hur det skall
hanteras och var det skall placeras fir vi återkomma till.

12. övigafrågor
Det fanns inga övriga frågor.

i3. Nästa möte planeras till 10 februari 2A21.

i4. Avslutning
Gunnar avslutade

Vid protokollet:

mötet och tackade alla fi)r visat intresse.


