
 

 

Protokoll för styrelsemötet i Gävleborgs Bridgeförbund. 
 
Måndagen den 31 augusti kl 18:00 i Tönnebro 
 
Närvarande:  

Yvonne Ström YST  
Marianne Melchior Ericson MME (tillf. Sek.) 
Daniel Eriksson DER 
Per Malmström PMA (Ordf) 
Joakim Guldbrand JGU. 

 
Ej närvarande:  

Ann Axell AAX 
Lars-Göran Lindgren LGL 
Olle Sundqvist OSU 

 
 
§  1 Ordförande förklarade mötet öppnat 
 
§  2 Styrelsen fastställde dagordningen 
 
§  3 Föregående protokoll 
 Gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§  4 Beslut som tagits via mail:  

Vi har beslutat att ha samma upplägg på SM/DM-lag som förra året. Under säsongen 
kommer vi att fundera ut ett nytt upplägg till nästa säsong.   

 
§  5 YST berättade att ekonomin ser bra ut. Vi ligger just nu ungefär 20 000 kr plus. 
  
§  6 DM-tävlingar: 

Just nu har vi totalt 11 lag anmälda. Då är det två lag som ännu inte meddelat om de  
ska vara kvar eller ej. Sedan är ev. ett till lag på väg in.  
Det har kommit in några kvaldatum för de olika kvaltävlingarna till våra DM-finaler. 
Skutskär har anmält ett kval i veteraner den 21/10, de kommer troligen att ha ett kval i 
par också men det är ännu inte bestämt. Bollnäs tänker ha sin DM-mixed kval den 
6/12. De kommer att hålla kval i dam och par också men datumen för dessa hade vi 
inte tillgängliga på mötet. Gävle BK kommer också att hålla kval i dam, mixed och par 
men dessa har de inte beslutat om några datum för ännu. Några fler veterankval är 
inte anmälda men borde komma in snart med tanke på att DM-veteraner finalen går 
den 5/12-2009. 

 
§  7 Sanktioner:  

Styrelsen beslutade att ge sanktion till Söderhamns BS för  
 Mellandagsträffen den 30 december 2009. Styrelsen beslutade ge Bollnäs BK  

sanktion för Bollnäsligan hösten och våren. Styrelsen beslutade ge Sandvikens BK 
sanktion för Sandvikenligan säsongen 2009/2010 samt till den silvertävling som de 
troligen kommer att ha den 11 oktober 2009. (Ev. kommer Bollnäs att ha en 
guldtävling den 5 juni 2010 för att fira klubbens 70? års jubileum. De undersöker 
möjligheten att få guldstatus på tävlingen).  

 
§  8 Bridgerallyt:  
 Rullar på med tävlingar. 
 
§  9 TL utbildningen:  
 Bollnäs skulle ha haft en TL-uppgradering plus skriva silverprovet i helgen som var 

men den har blivit uppskjuten pga att Micke Melander ska opereras. 
 Gävle ska också ha en uppgradering plus skriva silverprovet men datum är ännu inte 

bestämt, men det ska bli under hösten. 
 



 

 

§ 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, 
kurser och nya medlemmar samt eventuellt egna frågor kommer att tas upp. PMA ska 
skriva ett förslag på inbjudan och skicka runt den i styrelsen för påseende. JGU 
tycker vi ska lotta vilka som ska få spela med varandra på tävlingen efteråt i Bollnäs. 
Vi andra tyckte det var en bra idé. 

 
§ 11 60 års jubileum den 12/9 2009.  

25 par är anmälda till tävlingen. MME är spelande TL. PMA ska kolla med Scandic 
om när de senast vill veta hur många som ska vara med på middagen. Sedan 
förlänger vi anmälningstiden till det datumet. PMA ska också ragga lite sponsorer. 

 
§ 12 Klubbar som ej uppfyller kriterierna: 

PMA ska kontakta Torsåker eftersom de inte uppfyller kraven för medlemskap. 
Ljusdal och Bergsjö bör också kontaktas eftersom de inte heller uppfyller kraven för 
medlemskap. 

 
§ 13 IT-hemsidan FSB:s.  

Inga kommentarer från klubbarna.  
 
§ 14 Synpunkter från klubbarna: 

Inga synpunkter har inkommit. 
 
§ 15 FSB – funktionärsutb.: 

Vi kommer inte att hålla i någon utb. i distrikte under helgen 14-15/11. 
 

§ 16 DER åker också med till Riksstämman i oktober. 
 
§ 17 Nästa möte bestämdes till 4 november kl. 16:00 på Folkets Hus i Skutskär. 
 
§ 18 Mötet förklarades avslutat och ordföranden tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Vid Protokollet      Ordförande 
 
 
 
 
 
Marianne Melchior Ericson    Per Malmström 
 
 


