
Mötesprotokoll från Gävleborgs Bridgeförbund 

Videokonferens den 3 september 2020 

 

 

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

Hammar och Elisabeth Ullström, Magnus Sandström, Thomas Groth. 

 

 

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

 

2 §. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

3 §. Fördelning av uppdrag gällande framtagande av handlingar inför årsmötet 

den 10/10; 

- Verksamhetsberättelse, Lars-Gunnar 

- Årsberättelse för tävlingsverksamheten, Marianne och Zennica 

- Ekonomiska rapporter och budget, Marianne 

- Kallelse till årsmötet, Elisabeth 

- Röstlängd för årsmötet, Marianne 

 

4 §. Tävlingsverksamhet 

Genomgång gjordes av planerade tävlingar under hösten och våren. 

Beslutades vilka klubbar som arrangerar respektive tävling. 

DM HighLow samt årsmöte genomförs i Gävle den 10 oktober,  

max 24 par 

DM-singel genomförs i Söderhamn den 5 december med max 12 par. 

När det gäller DM Lag, så ska en skrivning tas fram om vilka 

förutsättningar som gäller beroende på hur många lag som anmäler sig 

dvs 10, 12 respektive 14 lag. Ansvarig Marianne och Zennica 

 

Hela beslutade spelprogrammet för Gävleborgs BF se bilaga 

 

 

 



5 §. Ekonomin. 

Årets resultat baseras på 8 månader och kommer att ge ett stort underskott 

på drygt 30.000:-. Det beror delvis på att inga medlemsintäkter redovisas 

under detta verksamhetsår samt att DM Veterans kostnad respektive intäkt 

redovisas på olika verksamhetsår. 

6 §. Utbildningar 

Ny Ruter-utbildning exempelvis grund och/eller fortsättning samt 

framtagning av mallar planeras tidigast till våren 2021. 

 

7 §. Förfrågan från Svenska Bridgeförbundet 

SBF har skickat ut en förfrågan om distrikten kan ta fram namn på 

personer som kan vara samordnare för vissa uppdrag.    

GBF anser att uppdragen måste specificeras tydligare, så att det är möjligt 

att gå ut med förfrågan.  

 

8 §. Distriktsträff i Örebro den 7-8 november 2020. 

Marianne och Zennica kommer att åka på träffen och representera GBF. 

 

9 §. Nästa möte bestämdes till torsdagen den 1/10 kl 18:00, video-konferens. 

 

10 §. Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

 

Justeras av; 

 

 

 

 

 

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

Elisabeth Ullström   Lars-Gunnar Svangård  

Sekreterare   Ordförande 

 

  



Bilaga 

 

 


