
 

 

 

Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund, videokonferens, 2021-06-06.  

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

Hammar, Magnus Sandström och Thomas Groth. 

 

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

 

2 §. Protokollet från föregående möte godkändes.  

 

3 §. Tävlingsverksamhet 

- Det blev endast tre DM tävlingar spelade under verksamhetsåret, dvs High-Low, Lag 

och Mixed. Resterande DM-tävlingar blev inställda. Nästa verksamhetsår bör vi lägga 

High-Low inkl. årsmöte samt DM Individuellt under hösten. Resterande DM tävlingar 

planeras in under januari - mars med DM Lag som serie. Förslag till spelprogram tas 

fram till nästa möte 

- Beslutades att vi under nästa verksamhetsår enbart har direktfinaler på alla DM-täv-

lingar.  Motivet för detta är den osäkra utvecklingen av pandemin men också av ekono-

miska skäl. En stor mängd kvalande skapar stora kostnader för GBF som inte täcks av 

nuvarande deltagaravgifter. 

- Förbundet har bjudit in alla klubbar till digitala möten om Live Bridge. Det är för att 

alla ska få hjälp med att starta sin tävlingsverksamhet på ett säkert sätt. Viktigt att alla 

klubbar i distriktet tar chansen och deltar i diskussionen samt får aktuell information.  

 

4 §. Ekonomi 

Verksamhetsåret kommer troligtvis inte gå med något underskott. Det beror på att GBF har 

varit tvungen att ställa in alla planerade utbildningsaktiviteter och flertalet av DM-tävlingarna 

pga den pågående pandemin. 

 

5 §. Utbildning 

Utbildning för administratörer i Ruter planeras in under hösten 2021. Det är viktigt med ut-

bildning både för nybörjare och de som är lite erfarna. Sandviken tar fram förslag på upplägg 

och datum. 

 

6 §. GBF Hemsida 

Hemsidan har fått en välbehövlig uppryckning och uppdateras med alla nyheter. 

 

7 §. Nästa möte 

Nästa möte bokades till söndag den 5 september kl 15:00 i Söderhamn 

 

8 §. Ordförande förklarade mötet avslutat och önskade alla en trevlig sommar.  



 

 

 

Justeras av; 

 

 

Elisabeth Ullström   Lars-Gunnar Svangård  

Sekreterare   Ordförande 


