
 

 

Protokoll för styrelsemötet i Gävleborgs Bridgeförbund. 
 
Onsdagen den 11 november kl 16:00 i Skutskär 
 
Närvarande:  

Yvonne Ström YST  
Marianne Melchior Ericson MME (tillf. Sek.) 
Daniel Eriksson DER 
Per Malmström PMA (Ordf) 
Ann Axell AAX (kom senare)  
Lars-Göran Lindgren LGL (kom senare) 

 
Ej närvarande:  

Olle Sundqvist OSU 
 Joakim Guldbrand JGU 

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

DM-lag blir en direktfinal i år enligt reglerna. 
DM-veteraner blir en direktfinal pga för litet intresse av kval. 
Beslut togs att sponsra DER för deltagande i JSM-lag i Uppsala. 
I år kommer vi att sponsra DM-mixed istället för DM-damer med 50 kr/person.    

 
§  5 Styrelsen beslutade att kostnaderna för 60-års jubileumet tas från tävlingsfonden. I 

övrigt ser ekonomin bra ut. 
  
§  6 DM-tävlingar: 
 Till nästa säsong kommer denna säsongens vinnarpar/lag att få gå direkt till DM-

finalen nästa år om kval ordnas i den tävlingsgrenen. På samma vis som vi idag har 
för DM-par. För lag kommer detta att ändå bli så i år fast kval inte ordnas eftersom vi 
ska göra ett nytt tävlingsupplägg för DM-lag till nästa säsong. För lag gäller dessutom 
att laget måste bestå av minst tre personer från ursprungs laget som vann till nästa 
säsong. I övriga så måste båda i paret spela ihop för att få gå direkt till finalen utan att 
kvala. Om paret kvalar så måste de spela sig in i finalen. Paret/laget måste betala sin 
bordsavgift själva om de väljer att ta sin direktplats i finalen till nästa säsong. 

 
§  7 Sanktioner:  

Inga inkomna. 
 
§  8 Bridgerallyt:  
 Rullar på med tävlingar. Styrelsen tycker att MME gör ett bra jobb med 

uppdateringarna för länsrallyt. 
 
§  9 TL utbildningen:  
 Gävle försökte ordna en uppdatering samt för nya TL men ingen kunde ta det. Nu 

hänger det på om Bollnäs hinner få in en bokning i höst med Micke Melander. Detta 
är ett stort problem eftersom vi har så få godkända TL i distriktet. Endast 6 st. tre med 
guldlicens och tre med silverlicens. 

 



 

 

§ 10 60 års jubileum den 12/9 2009. 
Se punkt 4 ovan. 

 
§ 11 Klubbar som ej uppfyller kriterierna: 

PMA har kontaktat Torsåker. PMA och YST ska åka dit en torsdag och prata med 
medlemmarna och spela på deras kvällstävling. Ljusdal och Bergsjö har PMA inte 
hunnit kontakta ännu. 

 
§ 12 IT-hemsidan FSB:s. 

Det måste gå att ordna så att man kan få ut en fil som man kan skicka med resultatet 
från Ruter till den form som tidningarna vill ha den. 

 
§ 13 Valberedningen 
 Endast två klubbar har meddelat en deltagare till valberedningen och det är Skutskärs 

BK och Bollnäs BK. Det ska vara en person från varje klubb som deltar i 
valberedningen har det beslutats på årsmötet. Övriga klubbar uppmanas nu att välja 
en representant, det är snart dags för årsmöte igen. 

 
§ 14 FSB: Inget. 
 
§ 15 Rikstämman: 

YST, DER och MME rapporterade det viktigaste från Riksstämman. 
 

§ 16 Övrigt: 
Allsvenskan Div 4 ska ha sista anmälningsdag den 15/9 i fortsättningen. Första 
sammandraget ska vara samma helg som de andra divisionerna har spel alltså på 
lördagen. Sista sammandraget om endast två sammandrag blir ska ske vid lämplig 
helg i januari som nu. De matcher som ska spelas på ”hemmaplan” mellan 
sammandragen ska man försöka ordna ett sammandrag lämpligen när Div 3 har sitt 
sammandrag i november. 
 
DM-lag: Per hade skrivit ett förslag som en del i styrelsen missat att läsa. Vi fick i 
uppdrag att läsa den igen och komma med synpunkter. På nästa möte ska vi ta 
beslut om vi ska ha det upplägget nästa säsong. 

 
§ 17 Nästa möte bestämdes preliminärt till 28 januari 2010, tid och plats bestäms senare. 
 
§ 18 Mötet förklarades avslutat och ordföranden tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Vid Protokollet      Ordförande 
 
 
 
 
 
Marianne Melchior Ericson    Per Malmström 
 
 


