
Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund 
i Söderhamn den 2019-09-01. 

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

           Magnus Sandström, Thomas Groth, Stefan Westlund. 

Frånvarande: Elisabeth Ullström  

 

1 §. Mötet öppnades 

Lars-Gunnar Svangård välkomnade de närvarande och förklarar 

mötet öppnat. Alla klubbar i distriktsstyrelsen var representerade. Ett 

unikt möte.  

2 §. Föregående protokoll 

  Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

3 §. Inför Riksstämman. 

Val av ordförande till SBF: 

Martin Löfgren och Pontus Silow kandiderar till ordförandeposten. 

Båda kandidaterna har skrivit ett program på Forumet, om hur de vi 

utveckla SBF. Det är främst den sjunkande medlemsantalet och den 

ökande medelåldern, som är den stora utmatningen för Förbundet 

och hur denna trend ska brytas. 

Martin Löfgrens vill 

1) Öka synligheten av styrelsen i distrikten och hos klubbarna. 

2) Se över utbildning till bridgelärare och till tävlingsledare. 

3) Se över tävlingsverksamheten för nybörjare och medelspelare 

4) Vända nedåtgående trenden av medlemsantalet och den 

krissituation vad gäller antal spelande juniorer med hjälp av styrda 

projekt från SBF:s styrelse.  

Martin Löfgrens har erfarenhet som elitspelare, ledare för 

juniorlandslaget, bridgelärare för skolelever och styrelsearbete. Han 

kan ideellt verka som arbetande ordförande på 50% för att bryta det 

sjunkande medlemsantalet genom att stödja projektarbeten och öka 

synlighetsfaktorn. Distriktsstyrelsen beslutade enhälligt att rösta på 

Martin Löfgren som ordförande för SBF på riksstämman och att 



även kommunicera styrelsens ställningstagande på GBF:s Forum och 

som nyhet på GBF:s hemsida. 

 

Motion till riksstämman: 

Patricia Kronbäck har lämnat in en motion om SM damers speldagar 

under festivalen. Orsak:  

I alla år i Örebro har SM damer spelat sin tävling från sö – må vilket 

har inneburit att de ej kan deltaga i Chairman's cup. Senior SM har 

alltid gått Fr-lö vilken möjliggör start i Chairman's cup. Jag med 

många anser att denna uppdelning som omöjliggörande för damer att 

deltaga och spela i Chairman's inte är korrekt utan man kunde dela 

på gracerna så att man vart annat år börjar SM damer på fr-lö för att 

möjliggöra start i Chairman's och vart annat år sö-må. 

Hemställer till riksstämman: 

Att vart annat år förlägga speldagar för SM-damer på fr-lö. 

Patricia Kronbäck 

Distriktsstyrelsen tillstyrkte enhälligt via mail, för motionen måste 

vara inlämnad senast den 20 augusti till Förbundet med följande 

tillägg: 

Ändra speldagar för SM damer så att de har möjlighet att deltaga i 

Chairman´s cup varje år. 

 

4 §Tävlingsverksamhet 

Sanktionsansökan från Bollnäs BK om silvertävling den 29 

december godkändes. 

Allsvenskan div 4 har två lag anmält sig, anmälningstiden går ut den 

15 september. Söderhamn och Skutskär kommer att anmäla lag till 

div.4 och med minst fyra anmälda lag blir det start av Allsvenskan 

div 4. 

För att få deltaga DM tävling för Veteran, Mix, Par och Damer 

måste deltagarna kvalat hos någon klubb som arrangera kval till DM. 

Distriktsstyrelsen betalar 100 kr till förbundet för varje deltagare 

som deltar i kvalet, så att ingen extra kostnad till förbundet behövs ta 

ut vid kvalen på klubbarna. Allt enligt årsmötesbeslut. Se mer om 

DM på hemsidan Tävlingar/Distriktsmästerskap.  



5 § Ekonomi 

 Ekonomin är god och följer budget. 

6 § Tävlingsledarutbildning 

Steg 1 utbildning för hålls i Huseliiharen i Gävle den 14 -15 

september. 11 personer är anmälda. Utbildare är Thomas Winter från 

förbundet. Distriktsstyrelsen beslutade att bidra med 100 kr per 

deltagare så att deltagarna får fika under utbildningen. 

Steg 2 utbildning för tävlingsledare hålls den 4-5 oktober. Två 

personer har anmält sig. Vi behöver 2-3 personer till för att kunna 

hålla kursen. Hjälp till att finna personer som vill gå steg 2 

utbildning, så att kursen kan hållas i Gävle/Sandviken området. 

Steg 3 Zennica Hammar och Marianne Melchior Ericson beviljades 

kurskostnad och resekostnad för samåkning till utbildningen. 

7 § GBF Hemsida. 

Se över hur ni vill att lagmodulen ska användas och vilka resultat 

som skall visas till nästa möte. 

8 § Övriga frågor  

Bidrag till Kinaresa: 

Malin Helin och Daniel Eriksson har blivit uttagna att följa med till 

Kina och spela VM Mix i Lag. Att ett par från Gävleborgs BF 

representerar Sverige i ett VM, vill vi i styrelsen uppmuntra dem 

med ett bidrag på 10.000 kr till resan och önska dem lycka till vid 

bridgebordet. 

9 § Nästa möte 

Nästa möte hålls i Söderhamn den 10 november kl. 15.00. Separat 

kallelse kommer. 

10 § Mötet avslutades 

 

Dag som ovan                                                        Justeras 

………………. 

Lars-Gunnar Svangård 

Ordförande 


