
Gävle Bridgeklubb  

Protokoll från styrelsemöte 2018-11-20 

Närvarande 

Ingegerd Eriksson, Annika Bengtzon, Stefan Westlund, Elisabet Ullström, Stig Jansson, 
Yvonne Ström och Leif Skåtar.  

Nästa års spel  

Spelprogrammet i vår kommer att anslås vid entrén. Det kommer i princip att se ut som 
höstens program. En nyhet är att vi spelar KM på långfredagen den 19/4 med ca 30 brickor. 

Tjejbridgen blir den 11/5. 

I övrigt kommer klubben att stå som arrangör för följande tävlingar. 

5/1 Guldtävling med extern tävlingsledare och max 40 par. 

17/1 DM-mixed kval (torsdag kväll) 

9/2 DM-mixed final och årsmöte distriktsstyrelsen 

21/2 DM-par kval (torsdag kväll) 

9-10/3 DM-lag final 

30/3 DM-par final (preliminärt) 

Sponsorer 

Med benägen hjälp från Lars Wirdby har klubben fått löfte om totalt 25.000:- i 
sponsorpengar. Sponsorerna kommer att anslås på tavla som tidigare. Efter diskussion om hur 
pengarna skall användas kom vi fram till att döpa handicapcupen, simultancupen och 
vårsilvercupen efter sponsorer och att en del av pengarna går till priser i respektive cup.  

Frågan om att införskaffa hjärtstartare, som hade uttryckts som önskemål från en av 
sponsorerna, diskuterades. Styrelsen kom fram till att inte köpa en sådan utan att i stället 
försöka få till stånd utbildning i hjärtlungräddning. 

Uthyrningar 

Lokalerna är uthyrda till argentinsk tango den 19/1, 16/2, 16/3, 13/4 och 18/5 och till Gävle 
Keramikförening (Anita Persson) den 6/4. 

Ligan våren 2019 

Spel varannan måndag med start 14/1 slut 8/4. Upplägget blir likadant som under hösten med 
8 lag i divison 1, där alla möter alla i 7 ronder. Resterande lag spelar i division 2 med lottning 
enligt Gröna hissen och likaledes 7 ronder. Brickorna kommer att vara lagda i förväg.  

Ekonomisk rapport 

Yvonne Ström redogjorde för ekonomin i föreningen. Det kunde konstateras att det ser bra ut. 
Vi går i stort sett jämnt upp och likviditeten är god. 

 Övriga frågor 

Ingegerd informerade om några prospekt till bridgeresor, som inkommit till klubben. 



Stig har installerat ett nytt kylskåp i köket. 

Brickläggningsmaskinen krånglar en del och det beslutades att den skickas bort ett par veckor 
till Polen eller Skåne för service. 

Kortlekarna behöver också förnyas. 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Leif Skåtar (sekreterare)  Ingegerd Eriksson (ordförande) 


