
 

 

 

Göteborgs Bridgeförbund 

 

Styrelsen och dess arbete 2021-22 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021-2022 haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Gunnar Östgård Olsson 

Vice Ordförande: Robert Bäck 

Sekreterare: Alf Börjesson 

Kassör: Tomas Andgren 

Ledamot/ Intendent för Bridgens Hus: Jan Jensen 

Ledamot/ T-K ordförande: Sten-Åke Thunberg  

Suppleant/ Ansvarig för seniorverksamheten: Birgitta Lagnell 

Suppleant/ Ansvarig för sponsring och försäljning av kortlekar: Bo Wallmander 

Revisorer: Stefan Corneliusson och Mabel Leman 

 

Göteborgs Bridgeförbund har under året haft 13 protokollförda möten. 

GBF hade under spelåret 2021-2022 1655 medlemmar (2020-2021 1602 medlemmar). 

Under spelåret har kontakt hållits med samtliga klubbar samt med Arnes Bridgeskola. 

Styrelsen har även aktivt besökt flertalet klubbar och informerat om GBF samt förhört oss om 

enskilda klubbars verksamheter och behov.  

Generationsbridgen startades under våren av Sven Nilsson, Christina Wedin, Axel Selvén och 

Tomas Andgren. De såg till att allt fungerade och stöttade ungdomarna. 

GBF visade upp sig och spelade minibridge under frihamnsdagarna 25, 26 och 27 september. 

Robert Bäck höll i trådarna och fick god hjälp av Axel Selvén, Sven Nilsson, Oscar Hult, 

Anna Kuutti, Christina Werdin, Gunnar Olsson och Sten-Åke Thunberg. 

Framgångsrika förhandlingar med vår hyresvärd hölls av Sigvard Sundelin och Per Diener. 

Bo Hillström har också på många sätt stöttat GBF i ekonomiska frågor under verksamhetsåret. 

GBF genomförde den 27 september en uppskattad silver- och bronstävling "Höstlövet". 

50 lag deltog i det populära ligaspelet. Björn Sörling höll i trådarna för allt spel i samtliga 

omgångar. 

Philip Berggren, Carl Ek och Robin Björkstrand har varit tävlingsledare vid DM-tävlingar och 

under Allsvenskan.  

Göran Rydell, assisterad av Robert Bäck, hade Bridgens Vänner under sina vingar. 

Mikael Kardell, vår ende anställde, har ansvarat för brickläggning och lokalernas skötsel samt 

även ställt upp vid andra arrangemang samt lotsat frågeställare och gäster rätt. Björn Olofsson 

har även deltagit i brickläggning.  

Under våren hölls en tävlingsledarkurs, steg 1, under ledning av Philip Berggren. 15 personer 

deltog i kursen. 

Tomas Andgren har haft den tunga uppgiften att hålla reda på våra inkomster och utgifter. 

Tomas deltar även i jakten på juniorer. 

Robert Bäck har varit starkt involverad i GBF:s tävlingsverksamhet. Han bevakade även 

distriktets framgångar i DM- och SM-tävlingar. 

Sten-Åke Thunberg har hållit i trådarna för alla tävlingar som GBF genomfört  

 



 

 

 

 

 

Alf Börjesson höll reda på alla papper, skötte även inbjudningar till GBF:s tävlingar på 

hemsidan, samt assisterade klubbar och medlemmar i konsten att lägga ut information på 

nätet. 

Jan Jensen har tagit stort ansvar för GBF:s lokaler och inventarier under verksamhetsåret. 

Bo Wallmander har skött kortförsäljningen och även gjort reklam för denna.  

Birgitta Lagnell har hållit i Seniorverksamheten och gjorde mycket för att knyta kontakter 

med andra seniorverksamheter och jobbade även med att försöka få fler ekonomiska bidrag 

till bridgen. 

Gunnar Östgård Olsson och Robert Bäck representerade GBF vid SBF:s riksstämma i 

november. Vid stämman valdes Robert Bäck in i SBF:s valberedning. 

Revisorerna, Stefan Corneliusson och Mabel Leman, har sett till att våra ekonomiska 

transaktioner har varit i god ordning. 

Det bör poängteras att allt arbete som styrelsen genomför sker helt ideellt. 

Jag vill också passa på att tacka alla funktionärer för förtjänstfulla insatser under 

verksamhetsåret.  

 

 

Göteborg 221031 

Gunnar Östgård Olsson 

 

 

 


