
 

Årsberättelse för Gävleborgs BF 

verksamhetsperiod 

 1: a sep 2020 – 31: a aug 2021 
 

 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetstiden haft följande sammansättning:  

Ordförande Lars-Gunnar Svangård  

Vice ordförande Magnus Sandström 

Sekreterare Elisabeth Ullström 

Kassör Marianne Melchior Ericson  

Tävlingsansvariga Zennica Hammar/ Marianne Melchior Ericson 

Styrelseledamot Thomas Groth 

 

 

Styrelsearbetet 
Corona-epidemin har påverkat vårt arbete hårt under det gångna verksamhetsåret, när andra 

vågen kom under hösten och en tredje våg under februari 2021. Tre distriktstävlingar kunde 

genomföras varav två spelades på nätet. Övriga tävlingar fick ställas in. 

Alla våra styrelsemöten har varit virtuella, vilket har varit positivt till både antalet möten och 

effektiviteten, samtidigt som föreningens resekostnader minimerats. Styrelsen har under det 

gångna året haft nio protokollförda möten. Protokollen är publicerade på vår hemsida.  
Under året har vår hemsida gjorts om så att medlemmar får bättre överblick på första sidan om 

vad som är på gång inom bridgen och från den sidan finns det sedan länkar till fördjupning om 

aktuella händelser. 

 

 

Utbildning  
All planerad utbildning blev inställd under verksamhetsåret 

 

Tävlingsverksamheten 
Distriktsfinalen i High-Low var den enda distriktstävling som genomfördes i en lokal under året. 

DM Lag genomfördes på BBO (Bridge Online) och DM mix på RealBridge övriga tävlingar 

ställdes in. (se rapport från tävlingsansvariga) 

 

Ekonomi 
Om man ser över de två senaste verksamhetsperioderna 1 jan 2020 tom 31 aug 2021, så ger det en 

bättre bild på hur vår ekonomi har varit under pandemin. Årets överskott på 15 000 kr beror i 

huvudsak på övergången till det nya verksamhetsåret (1 sep till 31 aug). Utbetalning från 

förbundet av medlemsavgifter sker under hösten. Förra verksamhetsperioden gick vi minus med 

30 000 kr, när ingen utbetalning av medlemsavgifter ingick under perioden. I årets 

verksamhetsperiod ingick medlemsavgifterna samtidigt som de flesta tävlingarna var inställda, 

detta medförde att vi gick med överskott. Totalt gick vi med 15 000 kr underskott för de två 

senaste perioderna, vilket ligger inom styrelsens planer för verksamheten.  

 



 

 

Nyckeltal för GBF 

Gävleborg hade den 31 augusti 2021 sju aktiva klubbar med totalt 517 medlemmar varav 3 

medlemmar är juniorer. Medlemsantalet har minskat med 129 medlemmar varav 2 är juniorer.  

Att antalet medlemmar har minskat med 20 % beror huvudsakligen på covid-19 som medfört 

svårigheter att bedriva vårt normala föreningsarbete. 

 

Klubb Medlemmar 

2021 

Medlemmar 

2020 

Varav Junior 

2021 

Varav Junior 

2020 

BK Hudik 50 59 0 0 

Bollnäs BK 65 86 1 2 

Gnarps BK 15 21 0 0 

Gävle BK 173 207 2 1 

Sandvikens BK 133 169 0 1 

Skutskärs BK 41 52 0 0 

Söderhamns BS 40 52 0 1 

Summa 517 646 3 5 

 

 

 

Sandviken den 9 oktober 2021 

 

 

  

……………………………………….. ………………………………………… 

Lars-Gunnar Svangård Marianne Melchior Ericson  

  

…………………………………………. ………………………………………… 

Elisabeth Ullström Zennica Hammar 

  

…………………………………………. …………………………………………… 

Magnus Sandström Thomas Groth 

 


