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Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetstiden haft följande sammansättning:  

Ordförande Lars-Gunnar Svangård  

Vice ordförande Magnus Sandström 

Sekreterare Elisabeth Ullström 

Kassör Marianne Melchior Ericson  

Tävlingsansvariga Zennica Hammar/ Marianne Melchior Ericson 

Styrelseledamot Thomas Groth 

 

Styrelsearbetet 
Verksamhetensberättelsen är för de första 8 månader 2020, för att distriktet i fortsättningen 

ska kunna ha samma räkenskapsår (1/9 - 31/8) som Svenska Bridgeförbundet.  

Coronaviruset har påverkat vårt arbete, med inställda tävlingar och möten. 

Styrelsen har haft två protokollförda möten för den gångna verksamhetstiden. Protokollen är 

publicerade på hemsidan. I början juni hade styrelsen ett videomöte med ordf. Martin Löfgren 

och Junior och Rekryteringskonsulten Mats Engman. Mötet handlade om hur distrikt och 

klubbar kan engagera sig rekryteringskedjan. Martin informerade oss om förbundets ekonomi, 

status på BIT och om utbildningsbehov av bridgelärare, klubbledare, Ruterutbildning och om 

att distriktets styrelse har en samordnade roll för utbildningen. Vidare berättade Martin om att 

förbundet kommer med stöd åt klubbarna, om hur de kan starta upp sin verksamhet under 

Covid-pandemin. 
 

Utbildning  
Planerad Ruterutbildning i höst blev inställd. 

 

Tävlingsverksamheten 
Två distriktsfinaler spelades innan restriktioner och förbud infördes för att hindra spridningen av 

Covid-19. Resterande distriktsfinaler och Bridgefestivalen ställdes in. 

Vi hann genomföra spel av DM-Mix och av DM-Lag. (se rapport från tävlingsansvariga) 

 

Ekonomi 
Inga medlemsavgifter från förbundet kom in under verksamhetsperioden. Intäkterna för DM-

veteraner redovisades på verksamhetsåret 2019, medan startavgifterna för tävlingen till förbundet 

redovisas på årets verksamhetsperiod. Resultatet blev -30 tkr för verksamheten, men i budget hade 

vi kalkylerat med denna förlust. Med det nya brutna verksamhetsåret 1/9 till 31/8 kommer det att 

bli lättare att följa upp kostnader för DM-tävlingar, då intäkter och utgifter för en tävling kommer 

att hamna på samma verksamhetsår.   

 

 



 
 

Nyckeltal för GBF 

Gävleborg hade den 31 augusti 2020 sju aktiva klubbar med totalt 646 medlemmar varav 5 

medlemmar är juniorer. Medlemsantalet har ökat med tolv medlemmar varav två är juniorer.  

 

Klubb Medlem 2020 Medlem 2019 Varav Junior 2020 Varav Junior 2019 

BK Hudik 59 59 0 1 

Bollnäs BK 86 83 2 1 

Gnarps BK 21 21 0 0 

Gävle BK 207 207 1 2 

Sandvikens BK 169 165 1 0 

Skutskärs BK 52 52 0 0 

Söderhamns BS 52 47 1 0 

Summa 646 634 5 4 

 

 

 

Sandviken den 2 oktober 2020 

 

 

  

……………………………………….. ………………………………………… 

Lars-Gunnar Svangård Marianne Melchior Ericson  

  

…………………………………………. ………………………………………… 

Elisabeth Ullström Zennica Hammar 

  

…………………………………………. …………………………………………… 

Magnus Sandström Thomas Groth 

 




