
 

 

Protokoll       Gävle 20150520 
 

Gävleborgs Bridge Förbund 
 
 
Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Stefan Westlund, Zennica Hammar, 
Vera Enbarr, Lars-Gunnar Svangård och Pierre Winberg. 
  
Frånvarande: John Ekdahl. 

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

 

§ 2. Förra styrelsemötes protokollet togs upp och lades sedan till 

handlingarna men vissa punkter kommer att tas upp nedan.  

 

§ 3.Vi diskuterade spelprogrammet för 2015-2016 och det fastställdes 

datum och platser. Spelschemat kommer att komma ut så snart som 

möjligt. 

 

 § 4. Sanktionsansökan från Gävle BK för Paul Jones den 20 februari 

2016 och Silvermixedlag den 31 oktober, samt för Gävles liga höst och 

vår godkändes av samtliga närvarande. 

 

§ 5. DM-Veteran spelas denna gång i Sandviken och flyttas nu till hösten 

pga påtryckning från medlemmarna. DM-Veteranerna blir även sponsrad 

med 50 kr/person i startavgiften. 

DM-HighLow ska gå i Sandviken och alla ska gemensamt försöka att nå 

ut till fler spelare genom att marknadsföra dessa tävlingarna via 

klubbarna och verbalt.  

 

§ 6. DM-Lag kommer att få ett nytt upplägg och detta kommer ut så snart 

som Pierre har skrivit ner reglerna. Sista anmälningsdag är satt till 30 

september. 

 

§ 7 Tematräffen går av stapeln 17 el 18 Oktober. Information om 

Tematräffen kommer att skickas ut till klubbarna i god tid. 

 

§ 8.Vi beslutade att Bridgerallyt läggs ner tills vidare då intresset har varit 

väldigt lågt. 

 

§ 9 Intresse för att ha en utbildning av TL 1 ska undersökas nu och vidare 

under sommaren och om underlag finnes kan det bli aktuellt med en kurs 

till hösten, även intresse för TL 2 ska undersökas. 



 

 

 

§10. DM-Singel lades i Söderhamn och kontakt har tagit med Hans 

Wikström vid skrivande stund av detta protokoll och det är ok för 

Söderhamn att ha tävlingen där. 

 

§ 11. Förslag om en tävlings lista med alla tävlingar som ett utskick till 

klubbarna lades och Pierre skriver ihop ett sådant som vi kan skicka med 

nyhetsbrevet. 

 

§ 12. Inbjudan till DM Lag och Allsvenskan Div 4 bör komma ut så snart 

som möjligt. 

 

§ 13.Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut inom kort och Stefan har 

ansvar för detta. 

 

§ 14.Näste möte avsattes till början av september och fastställs i sommar 

av ordförande. 

 

§ 15. En fadder ska utses till varje DM tävling som har ansvar för att 

arrangemanget går att genomföra. Vi tar upp det på nästa möte. 

 

§ 16. Offerter ska tas fram för maten till DM-Mix och DM-Dam. 

 

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

närvarande. 
 
 

Justeras dag som ovan: 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________                               _____________________________ 

 
Lars-Gunnar Svangård                     Zennica Hammar 


