
 

 

Protokoll för styrelsemötet i Gävleborgs Bridgeförbund. 
 
Måndagen den 25maj kl 18:00 hos Yvonne Ström 
 
Närvarande:  

Yvonne Ström YST  
Marianne Melchior Ericson MME 
Ann Axell AAX 
Lars-Göran Lindgren LGL 
Daniel Eriksson DER 
Olle Sundqvist OSU 
Per Malmström PMA (Ordf) 
 

Ej närvarande:  
Joakim Guldbrand JGU. 

 
 
 
§  1 Ordförande förklarade mötet öppnat 
 
§  2 Styrelsen fastställde dagordningen 
 
§  3 Föregående protokoll 
§  3,1 Ny ledamot: Per hälsade Olle Sundqvist, Sandviken välkommen 
 
§  4 Beslut som tagits via mail:  

Bidrag till Daniel och Maria för JSM-lag 2000kr.   
Fastställande av nästa säsongs spelprogram 

 
§  5 Yvonne Ström hade inget att redovisa, ekonomin ser bra ut    
  
§  6 Kul att DM individuellt blev av, men dålig uppslutning från Gästrikland.  
 
§  6,1 Vi önskar att klubbarna ordnar kval i Veteran, mix och dam DM för att få fler spelare 

till SM-finalerna. 
 
§  6,2 Dokumentet med Förbundsavgifter beslutade vi att TL ska få 1000 kr/dag mot tidigare 

700 kr/dag och plus de 300 kr i lokalhyra som gick till den klubb som tävlingen gick 
hos. 1500 kr får TL för en två dagars tävling t.ex. DM-lag finalen. Brickläggning 
ersätts med 1 kr/bricka, antalet lagda brickor måste redovisas till kassören i GBF. 
Ingen lokalhyra delas längre ut. Om man har merkostnader måste man ansöka hos 
kassören i GBF i förväg 

 
§  6,3 Faddrar: Veteran  Skutskär MME 
   Mix  Gävle  PMA 
   Singel  Söderhamn LGL 
   Par  Sandviken OSU 
   Dam  Bollnäs  DER 
    Lag  Hudiksvall MME 

 
Styrelsen beslutade att åter igen ändra reglerna för utomstående hela par som ej 
tillhör distriktet och som önskar delta i våra DM-tävlingar. De får delta i våra DM-
tävlingar och om kval ordnas så måste de delta i dem precis som vi själva måste och 
ta sig in i finalen via kvoterna. För att sedan kunna ta en plats till SM när man 
placerar sig bland de främsta i finalen så gäller följande: Ex dm par: om två par går 
vidare kan inga utomstående få en plats. Vid tre så får de en om de placerat sig bland 
de tre översta, om vårt distrikt får 4 platser så kan ett utomstående par få en, vid 5, 
får 2 platser gå till utomstående, vid 6, får 2 platser gå till utomstående, vid 7, får 3 
platser gå till utomstående osv. 

 



 

 

§  6,4 Tävlingsledaransvarig på respektive klubb är:  
Sandviken Lennart Persson 

   Gävle  Stefan Vestlund  
   Skutskär Marianne Melchior Ericson 
   Söderhamn Kent Rudberg 
   Bollnäs  Carina Westlin och Urban Björklund 
   Hudiksvall ??  
   Gnarp   ?? 
 
§  7 Sanktioner: Styrelsen beslutade att ge sanktion till Gävle BK för  
 följande tävlingar: Silvertävling 31 oktober 2009 samt för  
 lagserien Gevalia Open Team hösten 2009 och våren 2010 
 
 
§  8 Bridgerallyt: Tävlingar som ingår i Bridgerallyt är alla sanktionerade par och 
 singeltävlingar, DM-par final, DM-mix final, DM-singel final samt april- och 
 oktobersilver. Alla tävlingar räknas. Se för övrigt Speciellt protokoll för rallyt när det 
 gäller poängberäkning. 
 
§  9 TL utbildningen i Mohed den 18-19 april blev inställd. Gävle och Bollnäs kommer att 

köra egna utbildningar, upplägg och tillfälle meddelas senare. 
 
§ 10 Inspirationsdag: Söndag den 27/9 i Bollnäs. 1 person från varje klubb bjuds in utöver 
 GBF:s styrelse. Genomgång av ekonomi och olika tävlingsupplägg på förbundets 
 tillhörande klubbar, samt eventuellt egna frågor kommer att tas upp. 
 
§ 11 60 års jubileum den 12/9 2009. Ett separat utskick kommer att skickas ut till 

klubbarna. 
 
§ 12 Klubbarna i distriktet har många klagomål på Spaders hemsida. Det går inte att länka  

Egna dokument på klubbnivås hemsida. Det kommer att finnas egen tävlingskalender 
för varje klubb samt gemensam kalender för distriktet. Detta bör informeras till 
klubbarna. Ändringar är på gång enligt förbundet. 

 
§ 13 Inga synpunkter från klubbarna på tidigare utskickade förslag/frågor. Det svaras dåligt 
 eller inte alls!  
 
§ 14 Central bridgelärarutbildning (Micke Melander). Om klubb vill ha bidrag från GBF ska 

man skicka en ansökan till GBF. Det ska framgå i ansökan vem deltagaren är, vilken 
kursort man valt och hur mycket klubben själv tänker sponsra. 

 
§ 15 PMA och MME åker på riksstämman 2009. 
 
§ 13 Nästa möte bestämdes till 31 augusti kl 1800 i Tönnebro. 
 
§ 12,1 Mötet förklarades avslutat när datum för nästa möte bestämts. 
 
 
 
Vid Protokollet      Ordförande 
 
 
 
Ann Axell      Per Malmström 
 
 


