
Protokoll styrelsemöte Gävleborgs Bridgeförbund Bollnäs 2009-01-18 
 
Närvarande: 
Erik Pettersson EPE 
Per Malmström PMA 
Marianne Melchior Ericson MME 
Pär Netsman PNE 
Carina Westlin CWE 
Lars-Göran Lindgren. LGL 
Joakim Guldbrand JGU 
 
Frånvarande: 
Yvonne Ström  YST 
 
 

1. Öppnande av möte 
Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 
2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 
3. Föregående Protokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.  

 
• PNE har genom undersökning med klubbarna kommit fram till att GBF bör ha ett 

erfarenhetsmöte över en dag i Gävle, förslagsvis i september. För att locka deltagare 
kan man t ex lägga upp det så att man har tid för shopping i Gävle innan mötet. På så 
sätt kan man även ta med familjen om man har en bit att åka. Ansvaret för att få till ett 
Shoppingmöte i Gävle läggs på den styrelse som väljs på årsmötet i februari. 

 
• Vi fortsätter hålla kontakten med de klubbar som har för avsikt att lämna Förbundet 

för att allt ska fungera smidigt. Österfärnebo och Ljusdal ska gå ur, där väntar vi på 
deras officiella begäran om utträde. De flesta av Österfärnebos medlemmar har gått 
över till Skutskär. PMA tar ytterligare en kontakt med Torsåker för att få ett slutligt 
besked. 

 
• Jubileumskommittén fortsätter att undersöka vart och till vilken kostnad vi kan ordna 

en jubileumsfest för GBF i september. 
 

• CWE undersöker möjligheten att vara i Mohed för TL steg 2 utbildning + 
uppdateringsutbildning för befintliga TL 18-19 april i Mohed. 

 
4. Rapporter 
 
• Ekonomi 

Ekonomin är god. Resultatet blev 14 400 för 2008, vilket till stor del har att göra med 
medlemspengar vi fått retroaktivt från FSB samt inställt rally. 
Styrelsen önskar en lite mer detaljerad rapport, framförallt både intäkter och utgifter 
för våra tävlingar så man kan se vad vi bör jobba med att förbättra. 
 



5. Årsmöte 8/2 
Kallelse har gått ut och ligger på hemsidan sedan 19/12.  
 

6. Sanktioner 
      Inga sanktionsansökningar fanns att bevilja. 

  
7. Övriga frågor 
 
• Det har uppkommit en diskussion huruvida GBF bryter mot FSB:s stadgar genom att 

ha räkenskapsår från 1 jan – 31 december. CWE kollar upp detta. 
 

• Utbildningsmaterial diskuterades. CWE fick ett medskick till FSB om att det finns ett 
stort behov av ett kursmaterial som får igång spelare mycket tidigare än idag. 
Framförallt för juniorer behövs ett material som sätter eleverna i spel över en helg. 
Önskemål finns om att översätta Audrey Grants böcker, alternativt  att det görs en helt 
ny intensivkurs. 
 

• Styrelsen beslutade att sponsra samtliga deltagare i Dam-DM finalen med 50 
kr/deltagare. Startavgiften blir därmed 50 kr/spelare. 

 
 

8.  Nästa möte 
Nästa möte blir ett konstituerande möte med nya styrelsen, datum bestäms senare. 

 
9.  Avslutning 
EPE tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  

 
Vid Protokollet   Ordförande 
 
 
 
Carina Westlin                         Erik Pettersson 


