
Protokoll     Söderhamn 20150428 

 

 

Gävleborgs Bridge Förbund 
 

 

Närv: Marianne Melchior Ericson , Stefan Westlund , Zennica Hammar,Vera Enbarr, Lars-

Gunnar Svangård. 

  

Frånvarande: John Ekdahl, Pierre Winberg. 

 

§ 1. Ordförande Lars-Gunnar Svangård hälsade alla välkomna. 

 

§ 2.Årsmötets protokoll togs upp och lades sedan till handlingarna men vissa punkter kommer vi 

ta upp senare under detta möte.  

 

§ 3. Distriktet går in och sponsrar för 50% av kostnaderna för JSM Lag där Mattias Höglund och 

Willhem Groth Hudiksvalls BK skall deltaga  9-10 maj i Överum. 

 

§ 4.Marianne Melchior Ericson har yttersta ansvaret att bevilja anslag för ungdomsverksamheten 

via mail och redovisar sedan till styrelsen på styrelsemötena. 

 

§ 5.Från årsmötet fick vi till uppdrag att se hur vi kan minska överskottet och även att vi inte 

följde stadgarna. Vi ska till hösten ändrar stadgarna så vi kan ta upp det på nästa årsmöte. Vad 

gäller överskottet så ska vi återkomma med det på ett senare möte. 

 
§ 6. Ombud till riksstämman valdes Zennica Hammar men om fler vill åka så är det okej. 

 

§ 7 Tematräffen går av stapeln när det är fastställt vilken helg som är tillskriven utbildningshelg 

och vidare information kommer vid nästa möte. SISU ska även inbjudas till Tematräffen för att 

alla klubbar ska få bättre information om vad de kan bistå med för hjälp. Information angående 

Tematräffen kommer att skickas ut till klubbarna i god tid. 

 

§ 8.Buss till Örebro kommer att finnas tillgänglig andra lördagen av Örebroveckan och Vera 

Enbarr fick till uppgift att kontakta bussbolaget. Även informationen ut till klubbarna sköts att 

Vera Enbarr. 

 

§ 9.Sanktionsansökan från Gävle BK för guldtävling 2016-01-09 är är beviljad redan via mail och 

bekräftas nu här. 

 

§10.Vi beslutade att reseersättning betalas ut på alla möten som har med styrelsen att göra där 

ingår nu även årsmötet. 

 
§ 11.Fortutbildning för TL 2-3 fortlöpande kommer att sponsras av oss till 50% av kostnaderna. 

 

§ 12.Olika förslag om hur vi kan få mer spelare engagerad till DM tävlingarna lades och vi 



beslutade att vi går in och bidrar till förtäring i samband med respektive tävling som baseras på 

antal tävlande beroende på vilken lokal som används till respektive tävling ,det antal spelare som 

sätts upp i respektive tävlingsinbjudan är de som får bidrag. Detta gäller Dam, mix ,individuellt. 

 

§ 13.Marianne och Stefan lovade att skicka ut förslag om hur vi kan göra Lag DM mer attraktivt 

för våra medlemmar och beslut kommer att tas på nästa möte där även programmet för nästa år 

kommer att presenteras av Pierre Winberg 

 

§ 14.Vidare diskuterades upplägget för Veteran, Nygammalt, Bridgerallyt mm och vid nästa möte 

fortsätta dialogen angående dessa tävlingar. 

 

§ 15.Stefan Westlund gav förslag om att vi kanske kunde ha ett nyhetsbrev där vi för ut 

information vår och höst ,ett förslag hur det kan komma att se ut ska han skicka ut till styrelsens 

medlemmar. 

 

§ 16.Skrivelsen angående förbundets hemsida senareläggs då hemsidan fortfarande är under 

utvecklingsstadium. 

 

§ 17.Nästa möte beslutades att vara i Gävle med middag den 20 maj kl. 18:00. Förutsatt att Pierre 

Winberg kan då. 

 

§ 18. Lars-Gunnar Svangård avslutade mötet och tackade alla som var närvarande. 

 

 

Justeras: 

Dag som ovan. 

 

 

 

 

 

 

________________________________  _________________________________ 

Zennica Hammar   Lars-Gunnar Svangård 

 

 

 


