
Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund i Söderhamn, 2017-12-07.  

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

Frånvarande: Daniel Eriksson, Zennica Hammar, Vera Enbarr 

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

2 §. Till sekreterare för dagens möte utsågs Elisabeth Ullström 

3 §. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

4 §. Tävlingsverksamhet. 

- Inbjudan till vårens tävlingar är utskickade och finns utlagda på hemsidan.  

- DM tävlingen för Veteran blev flyttad, men genomfördes i Söderhamn. Deltagarantalet var dock för få 

för att den ska räknas med i Bridgerallyt. 

- DM Singel i Bollnäs blev inställt p.g.a. för få anmälda. På nästa möte ska beslutas om GBF flyttar 

denna tävling till våren istället. 

- På hemsidan finns beskrivet vilka tävlingar som ingår i Bridgerallyt 2017/2018, men den behöver 

ändras med anledning av ovanstående förändringar. 

- Regler och avgifter för Gävleborgs BF:s tävlingar är uppdaterad och ligger på hemsidan.  

- Kval för DM-lag genomförs i Hudiksvall och Gävle den 3 februari 2018. Kvalet behöver dock bara 

spelas om anmälda lag sammanlagt blir fler än åtta. Kvalet arrangeras helt självständigt av klubbarna 

d.v.s. avseende tävlingsledare, brickor och bordsavgifter. Klubbarna kan exempelvis använda div 3 

bordsavgifter: 

o Max 200:-/lag och match då licensierad tävlingsledare inte spelar 

o Max 120:-/lag och match i övriga fall (med lagda brickor) 

o max 100:-/lag och match då man inte har lagda brickor  

5 §. Ekonomin fortlöper som planerat. Kassören arbetar vidare med att byta bank. 

6 §. Utbildningar 

- Tävlingsledarkurs, Steg 1 genomfördes i Gävle 4-5 november med 11 deltagare. Zennica får i uppdrag 

att se till att förteckningen över licensierade spelare uppdateras. 

- Marianne får i uppdrag att undersöka vem som ansvarar för att våra tävlingsledare blir erbjudna 

uppgraderingskurser med anledning av de nya tävlingsbestämmelserna. 

- Förbundet kommer att arrangera steg III utbildning 12-14 januari. Kostnaden för anmälan och resor 

delas mellan klubben (50%) och Gävleborgs Bridgeförbund (50%). 

7 §. Övrigt. 

- Frågan gällande bussresan till Örebro sommaren 2017 bordlades till nästa möte. 

- På riksstämman köpte GBF nya lagböcker som har delats ut i två exemplar till varje klubb inom 

distriktet.  

- Årsmötet kommer att genomföras i samband med rasten under DM Mixed i Skutskär den 10 februari 

2018 

 

8 §. Nästa möte bestämdes till torsdag den 25/1 kl 18:00 i Sandviken.  

 

 

 



 

 

9 §. Mötesordförande tackade for visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

Dag som ovan: Justeras av  

Mötessekreterare Elisabeth Ullström  

 

----------------------------------  

Mötesordförande Lars-Gunnar Svangård  

 

----------------------------------  

 


