
Protokoll                                                                                         Sandviken 2019-01-10 

 

 

Gävleborgs Bridge Förbund 

 

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

Elisabeth Ullström, Zennica Hammar, Pierre Winberg. 

 

§1. Lars-Gunnar Svangård hälsade alla välkomna till restaurang Church i Sandviken där även den 

årliga förtäringen skedde. 

 

§2. Föregående protokoll godkändes. 

 

§3. Inför årsmötet: Alla dokument inför årsmötet ska ut på hemsidan så snart som möjligt. Det är 

omval eller ska ersättas för en period om två år för fyra representanter i styrelsen, Marianne 

Melchior Ericson, Vera Enbarr, Elisabeth Ullström, Zennica Hammar är de som nu suttit två år, 

samt ett fyllnadsval på ett år av en styrelseledamot. Vid genomgång av de olika dokumenten fanns 

det några fel som ska korrigeras innan det läggs ut på hemsidan. Inga övriga frågor om årsmötet 

kom upp. De nya stadgarna gäller sedan förra årsmötet och en påminnelse till alla klubbar att ge 

förslag på en representant per klubb för arbete i styrelsen har gått ut till klubbarna. 

 

§4. Tävlingsverksamheten har fortgått som året innan. Vi beslutade att lägga till i dokumentet 

Förbundsavgifter att reseersättning ska betalas ut till dem som är TL i någon av våra DM-tävlingar 

om de inte bor på orten. 

 

§5. Sandvikens BK kommande inbjudan till en ”Lär dig att spela Bridge” kurs över en helg till 

våren då det har tillkommit ungdomar som vill lära sig att spela, detta är på gång men har inte 

hunnits med än. 

 

§6. Ekonomin är fortfarande god.  

 

§7. En förfrågan gjordes till Pierre Winberg om han kan vara en backup för de som är TL för 

distriktets tävlingar och ev. guld- och silvertävlingar om de behöver stöd i någon TL fråga. Han 

accepterade detta.  

 

§8. Ett förslag om hur arvodet ska fördelas ansvara Lars-Gunnar för och det har ej beslutats om än 

då förslaget ej hunnits med. 

. 

§9. Inget nytt möte är satt då vi avvaktar till efter årsmötet. 

 

§10. Uppdateringen fortsätter på hemsidan och det är Lars-Gunnar som har ansvaret för det. 

 

§11. Lars-Gunnar avslutade mötet och tackade alla de närvarande. 

 

Dag som ovan 

 

Sekreterare                                                                 Justeras 

 

Zennica Hammar       Lars-Gunnar Svangård                                        

 

…………………………….    …………………………………………… 


