
Göteborgs Bridgefiirbund 2020-21

Protokoll fran Styrelsemöte nr 5

Plats: Bridgens hus, J A Wettergrens Gata 5

Tid: Onsdagen den 17 mars 2A27, kt. 11.00

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

' 1. Mötets öppnande

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

2.Yal av Justerare

Sten-Åke Thunberg valdes att jåimte ordforanden justera protokollet.

3. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

4. Dagordning
Gunnars ftirslag till dagordning godkiindes.

5. Föregående mötes protokoll
Protokollet från den 10 februari 2021 godkiindes och lades till handlingama.

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

6. Rapporter

Allmcin info. Gtswrar hade talat med Arne Larsson, som hade sagt att det inte blir någon
kursstart ft)re hösten. När den tiden kommer skall vi ge honom vårt fu1la stöd.

Gunnar har ringt runt till klubbarna, hittills 10 stycken, och ftrhört sig om hur det ser ut under
pandemin.

Kungsbackahar startat i liten skala och Kungälv harlitefyrmannapänätet. Lerum har haft
verksamhet igang sedan tidigare och Lyx står i startgroparna med skiirmar i Bridgens Hus.

Svingeln lade ner sin verksamhet i januari 2020.

Ekonomi. Bosse hade skickat ut en prelimin?ir resultatrapport, som sträckte sig från september

2020 till och med mars202l. Det ser bra ut även efter håinsyn till att hyran ftir Bridgens Hus

snart skall betalas.

Skatter och avgifter är betalda.

Intendentur. Jan meddelade att inget har hänt i Bridgens Hus sedan sist.

Gunnar menade att toaletterna kan behöva ses över och en diskussion om hur detta kan utftiras
foljde. Robert deltar i en översyn.

Tr»lingskommittön. Endast 5 lag har anmält sig till DM-lag.
Hur det kan bli med de planerade DM-tävlingama ftir par Zir fiir närvarande mycket osiikert.
Det får bedömas vid niista styrelsemöte.

Pensionrirsklubb. Rekryteringen av pensioniirer till bridgen i göteborgsområdet ligger nere

under pandemin. Den nationella gruppen Birgitta deltar i, fortsätter sitt arbete under fina
punkter:



* Välkomnandekultur.
* Definition av målgruPPen.
* Utbildningsmöj ligheter.
* Ekonomi, avgifter.

7. BBO-tävlingar
Dessa tävlingar fungerar bra och omfattningen blir bättre och bättre.

8. Återtåget

Gunnar skall skicka en inbjudan till ordforandena och frrnktion?irer i GBF:s klubbar fiir att

diskutera framtiden och klubbamas behov. Vi siktar pä att kunna erbjuda klubbarna olika

former av instruktioner och utbildningar.

Hoppet är att spelet i Bridgens Hus skall kunna sätta i gång i sommar.

9. Öwiga frågor

Bobo visade en annons, som skall siittas in i nästa nufirmer av bridgetidningen- I den erbjuds

Sveriges bridgeklubbar inköp av kortlekar fiir 5 kronor styck. Annonsen kostar 3 390 kronor-

Okey och Svingeln skall tas bort från vår hemsida.

10. Ntista möte planeras till I april 2021-

11. Avslutning
Gunnar avslutade mötet och tackade alla ftir visat intresse.

Vid protokollet:

Ohlsson


