Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund, videokonferens, 2022-02-27.
Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Lars-Gunnar Svangård, Zennica Hammar, Elisabeth
Ullström och Thomas Groth.
Frånvarande; Magnus Sandström.

1 §. Lars-Gunnar Svangård välkomnade alla och förklarar mötet öppnat.
2 §. Protokollet från föregående möte godkändes.
3 §. Tävlingsverksamhet
- DM Mix 2022-02-06 genomfördes online på Real Bridge p.g.a. covid utbrott på klubben i Sandviken. Flera deltagare strök sig, då man hellre vill spela i en klubblokal. GBF
fick också ta emot en del kritik, då vissa tyckte att tävlingen istället skulle genomföras
på annan ort. Styrelsen konstaterar att det alltid finns ett visst missnöje vid sena ändringar oavsett vilket beslut som fattas.
- Styrelsen diskuterade ersättningsnivån till Tävlingsledaren på DM Lag. Styrelsen beslutade att ta upp frågan inför nästa års tävlingsomgång.
- DM Dam går i Skutskär 19 mars, med sista anmälningsdag 14/3. Det är än så länge
bara fem par anmälda. Det måste komma minst tre par till för att tävlingen ska genomföras.
- DM Veteran går i Söderhamn 21 mars, med sista anmälningsdag 21/3. Det är också fem
par anmälda, så det måste komma minst tre par till för att tävlingen ska genomföras.
- Tre RealXcup tävlingar av tio har genomförts och antal deltagare har varit 13 - 14 par
per tävling.
4 §. Ekonomi
DM Mix gick med en förlust på 225:- samt tillkommande kostnader för RealBridge.
Intäkter för 10 par * 300:-, varav 1 junior - 75:- dvs 2.925:-. Kostnader för tävlingsledaren
1.000:-, Förbundsavgifter 2.000:- samt MP 150:5 §. Utbildning
Ytterligare en kurs i Ruter planeras genomföras i Sandviken under våren 2022. Preliminärt 14
- 15 maj. Det är viktigt att klubbarna redan nu börjar söka efter kandidater till kursen.
6 §. GBF Hemsida
Lars-Gunnar Svangård informerade om att allt kursmaterial från ruterkursen är utlagt på hemsidan. Läs igenom instruktionerna och kom gärna med förslag på förbättringar inför nästa
kurs.

7 §. Nästa möte
Nästa möte bokades till söndag 24/4 2022 kl 16:00 på Team.
8 §. Ordförande förklarade mötet avslutat.
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