
 

 

Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund, videokonferens, 2022-05-22.  

 

Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Lars-Gunnar Svangård och Magnus Sandström  

Frånvarande: Elisabeth Ullström, Zennica Hammar och Thomas Groth 

 

 

1 §. Lars-Gunnar Svangård hälsade deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

2 §. Protokollet från föregående möte godkändes. 

 

3 §. Tävlingsverksamhet: 

Alla distriktsmästerskap är genomförda för säsongen. Den sista tävlingen var singel i Bollnäs 

den 7 maj med 16 startande spelare. Vinnare blev Håkan Svensson från Bollnäs BK. 

Spelprogram för hösten 2022 och våren 2023 fastställdes. Årsmötet blir lördagen den 8 okto-

ber med DM i HighLow. Se hela tävlingsprogrammet i bilaga nedan.  

Till hösten ska vi försöka få till ett samarbete med Uppsalabridgen om att arrangera Real-

bridge på söndagar tillsammans. Zennica Hammar är ansvarig från GBF om villkoren för 

samarbetet mellan föreningarna. 

Svenska BF vill att distriktet utser kontakter för tävlingsverksamhet, ungdomsverksamhet och 

seniorverksamhet. Zennica Hammar och Marianne Melchior Ericson utsågs att till bli våra-

kontakter med SBF inom tävlingsverksamhet och Lars-Gunnar Svangård till att bli vår kon-

takt inom seniorverksamheten. 

 

4 § Ungdomsverksamhet 

Magnus Sandström utsågs till kontaktman för ungdomsverksamheten inom GBF. 

 

5 §. Ekonomi 

Prognos för verksamhetsåret 21/22 ser ut att bli ett nollresultat för distriktet eftersom  förbun-

det fakturerar sina avgifter för vår tävlingsverksamhet under sommaren. 

 

6 §. Utbildning 

Ruterutbildningen den 14 maj blev inställd på grund av för få anmälda deltagare. 

Marianne var enda deltagare på seminariet för bridgelärare från distriktet som hölls på web-

ben den 15 maj. Totalt deltog 59 personer från hela landet. Förbundet uppmanade starkt att all 

klubbar att gå med i ”idrottonline” för att kunna erhålla statliga stöd vid utbildningar. Läs mer 

om detta på Svenska Bridgeförbundets hemsida Utbildning/Sisu. 

 

7 §. Övriga frågor  

Möte med Martin Löfgren på Team tisdagen den 24 maj kl.18:00. Marianne skickar ut 

material inför mötet. 



 

 

 

7 §. Nästa möte 

Nästa möte bokades till måndagen den 6 juni 2022 kl. 17:00 på Team. 

 

8 §. Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

Vid protokollet: 

 

 

Bilaga spelprogram 

 

 

 


