
Göteborgs Bridgefiirb und 2020-21

Protokoll fran Styrelsemöte nr 4

Plats: Bridgens hus, J A Wettergrens Gata 5

Tid: Onsdagen den l0 februari 2021, kl. 11.00

Niirvarande styrelseledamöter: Ordf. Gunnar Östgård Olsson, Sten-Åke Thunberg, Alf
Börjesson, Jan Jensen, Robert Bäck och Bo/Bobo Wallmander,
Birgitta Lignell och Bo/Bosse Hillström deltog via Internet.

Adjungerade: Carl Ek deltog via Internet..

i. Mötets öppnande

Gunnar öppnade mötet och htilsade allavälkomna. Han hade ordnat med mackor och bullar
till kaffet.

2.Yal av Justerare

Sten-Åke Thunberg valdes att jämte ordloranden justera protokollet.

3. Adjungeringar

Calle adjungerades till mötet.

4. Dagordning

Gunnars ftirslag till dagordning godkändes.

5. Föregående mötes protokoll
Protokollet fran den 13 januari 2A2[godkiindes och lades till handlingarna.

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

6. Rapporter

Ekonomi. Bosse meddelade, att hyresavier ftir januari och februari har skickats ut till
klubbarna i Bridgens Hus.

BBO-tiivlingarna har hittills gett intåikter på 133 000.

Kortforsäljning och bidrag från medlemmarhar gett 147 000.
Ligaklubben har fått extra bidrag fran Göteborg Fritid.
Ekonomin ser diirftir ftirhållandevis bra ut.

Skatter och avgifter iir betalda.

Diskussion om hyrim for Bridgens Hus pågår med Platzer.

Intendentur. Jantrodde aff spelet i Bridgens Hus kan återupptas i maj.

Till dess behöver vissa åtgärder vidtas.

Tavlingskommittön. DM Veteraner åir planerad att spelas 17 april.
DM mixed iir planerad ttll24 april och DM Par kval och final 8-9 maj.
Den 19 maj ar tid reserverad ftir DM Damer.

Samtliga tiivlingar ftirutsätter att spelarna iir friska och forhoppningsvis vaccinerade, samt att
regelelverket ftir pandemin tillåter samlingar av derura typ.
Partiivlingarna på BBO har dragit 100-120 par per vecka..

Pensionrirsklubb. Birgitta meddelade att rekryteringen av pensionåirer till bridgen ligger nere

under pandemin. Den nationella grupp Birgitta deltar i har begåirt att få en stående spalt i
Bridgetidningen.



7. Kortleksftirsäljning
Annons skall såittas in i Bridgetidningen. Vi har 50 000 kortlekar i lager.

8. Öwiga frågor
Göran Seld6n hade tagit upp frågan om GBF kunde prövapå tiivlingsformen Real Bridge.

Detta diskuterades, men det framkom att intresset ftir detta åir svalt.

Klubbama ombeds ordna med sina hemsidor på BIT. Calle tar tag i detta..

9. Nästa möte planeras till 17 mars 2021.

10. Avslutning
Gunnar avslutade mötet och tackade alla fiir visat intresse.

Vid protokollet:


