
 

 

Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund, videokonferens, 2022-06-06.  

 

Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Lars-Gunnar Svangård, Zennica Hammar, Elisabeth 

Ullström och Magnus Sandström. 

Frånvarande; Thomas Groth. 

 

1 §. Lars-Gunnar Svangård välkomnade alla och förklarar mötet öppnat.  

 

2 §. Protokollet från föregående möte godkändes. 

 

3 §. Tävlingsverksamhet 

- Alla RealXcup tävlingar har genomförts och antal deltagare har i snitt varit 13 par per 

tävling. Det har varit en uppskattad tävling och kommer att fortsätta till hösten. GBF 

kommer att samordna tävlingen med Uppsala och Zennica får i uppdrag att kontakta re-

presentant i Uppsala för att bestämma upplägget. Intäkterna från vårens tävling uppgick 

till nästan 13.000:-. Vinsterna som delas ut ska vara 80% av spelavgiften. C:a 2.500:- 

kommer att delas ut till deltagande klubbar inom distriktet dvs 10:- per deltagare. Res-

terande ca 7500:- ska delas ut som prispengar. Lars-Gunnar och Marianne får i uppdrag 

att fördela prispengar enligt vinstplan för 128 par och att dela ut priserna. 

-  

- Spelprogrammet 2022/2023 bestämdes på förra mötet och nu gick vi igenom förslag till 

fördelning av DM tävlingar. Förslagen måste förankras av berörda klubbar. Årsmötet 

genomförs i samband med DM HighLow 8 oktober 2022 och föreslås läggas i Gävle. 

Övriga DM tävlingar föreslår genomföras: 

o DM Veteraner 2022-11-26 i Söderhamn 

o DM Mixed 2023-02-11 i Sandviken 

o DM Lag Final 2023-03-11 —12 i Gävle 

o DM Dam 2023-03-26 i Skutskär 

o DM Par 2023-04-22 i Gävle 

o DM Singel 2023-05-06 i Bollnäs 

 

4 §. Ekonomi 

GBF beräknar gå med nollresultat under året. 

 

5 §. Utbildning 

Ytterligare en kurs i Ruter bör genomföras under hösten 2022. Tore och Lars-Gunnar får i 

uppdrag att komma med förslag.  

Det finns minst två TL som vill gå TL2, så Marianne och Zennica får i uppdrag att komma 

med förslag. 

 



 

 

6 §. Övriga frågor 

Bridgeförbundet vill att vi utser en rekryteringsansvarig som de kan ha kontakt med i dessa 

frågor. Uppdragen bör fördelas efter årsmötet, men i avvaktan på detta så utses Lars-Gunnar 

som rekryteringsansvarig. 

Förbundet vill även att vi utser ambassadörer som rekryterar oerfarna spelare att ingå i den 

lagtävling som förbundet genomför i september 2022. Alla i styrelsen får i uppdrag att verka 

som ambassadörer i sin hemmaklubb. 

 

7 §. Nästa möte 

Nästa möte bokades till söndag 11/9 kl 17:00 i Söderhamn. 

 

8 §. Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

Justeras av; 

 

 

 

 

Elisabeth Ullström   Lars-Gunnar Svangård  

Sekreterare   Ordförande 


