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Protokoll fran Styrelsemöte nr 6

Plats: Bridgens hus, J A Wettergrens Gata 5

Tid: Tosdagen den 8 april 2021, kl. 11.00

Niirvarande styrelseledamöter: Ordf. Gunnar Östgård Olsson, Sten-Åke Thunberg, Alf
Börjesson, Robert Bäck, Birgitta Lagnell och Bo/Bobo Wallmander.

Frånvarande: Bo/Bosse Hillström och Jan Jensen.

Adjungerad: Calle Ek

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 jåimte ordforanden justera protokollet.

3. Adjungeringar

Calle adjungerades till mötet.

4. Dagordning

Grrnnars ftirslag till dagordning godkändes.

5. Föregående mötes protokoll
Protokollet från den 17 mars 2021 godkiindes och lades till handlingama.

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

6. Rapporter

Allmrin info. SBFs valberedning hade tagit kontakt med Gunnar och frågat hur GBF ser på

SBFs styrelse. I detta sammanhang tog Birgitta upp problemet med att flera andra distrikt ser

negativt på GBF, eftersom vi uppfattas gå i kollisionskurs med SBF.

Flera röster menade att det åir otillfredsställande att vihar eller uppfattas ha en dålig relation

med SBF.

Mötet beslöt att forsöka ftirbättra denna relation - exempelvis genom att bjuda in SBFs

ordforande Martin Löfgren och Susanne Lemborn till ett möte.

Toaletterna i Bridgens Flars. Robert hade giort en översyn och menade att toaletterna ser

tillfredsställande ut. Ett visst renoveringsbehov ftireligger dock.

Försriljning av kortlekar. Bobo meddelade, att an annons ftir intagning i bridgetidningen är

inskickad till Peter Ventura och allt verkar vara i sin ordning. En speciell hemsida ftir
ftirsäljning skall snart öppnas.

Tavlingskommittön. Ligans ftirsta omgång iir avklarad och en ny liga rir på gang. Calle och

Bosse får en eloge fiir genomforandet.

Pensionrirsklubb. Birgittas samarbetsgrupp ftir samtal med pensioniirsloreningarrua PRO och

SPF for att forsöka ffi dem att presentera bridgen i deras tidningar. BK Lerums sät att bedriva

bridge under pandemin kommer att beskrivas i Bridgetidningen.

7. DM-tävlingar
Vi skall ftirsöka genomftira tävlingama på BBO. Calle tar initiativ till detta. Hur det kommer
att gämed SBFs bridgevecka i sommar iir mycket osäkert.



8. BBO-tåivlingar ftir par

175 ävlngar har hittills genomfiirts. Normalt spelas 5 tävlingar, men Calle och Bosse har

mandat att stiilla in tiivlingar om så skulle behövas.

9. Öwiga frågor
Skatter och avgifter iir betalda.

Vår hemsidabehöverbli lättare att anviinda.

Vi vet fortfarande inte nåir spelet i Bridgens Hus kan återupptas.

10. Nästamöte planeras till6 maj 2021.

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

Vid protokollet: Ordfiirande


