
 

 

Protokoll för styrelsemötet i Gävleborgs Bridgeförbund. 
 
Torsdagen den 4 februari 2010 kl 16:00 i Gävle 
 
Närvarande:  

Yvonne Ström YST  
Marianne Melchior Ericson MME  
Daniel Eriksson DER 
Per Malmström PMA (Ordf) 
Ann Axell AAX (kom senare)  

 
Ej närvarande:  

Olle Sundqvist OSU 
 Joakim Guldbrand JGU 

Lars-Göran Lindgren LGL  
 

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

Arvodesfördelningen är gjord för 2009. 
 

§  5 Totalt togs 11.400 kr ur Tävlingsfonden till Jubileumstävlingen.  
 Anmälningsavgifter för juniorer till JNM/Riksläger och Nybörjarträffen i Karlstad under 

Påsk betalas av Distriktförbundet. DER samordnar detta med Carina Westlin. 
 Om Torsåker BK behöver ett ekonomiskt bidrag för nybörjarkurs, kommer detta 

behandlas positivt. PMA meddelar Torsåker BK om detta. 
  
§  6 DM-tävlingar: 
 Till nästa säsong bör styrelsen se över om det finns möjlighet att sprida DM-finalerna 

mer under året, som tex att DM-singel spelas på hösten istället. 
 Finalen i DM-4-manna bör från och med nästa säsong (2010/2011) vara 6 lag med 24 

brickors matcher. Hur minskningen av anmälda lag skall ske finns olika alternativ 
beroende på deltagande lag. Denna fråga bör diskuteras med de 12 lagen i årets 
final. 

 En utvärdering av årets kvalificeringstävlingar till de olika DM-finalerna bör utredas 
under våren, innan kommande säsongs spelprogram fastställs. 

 
§  7 Sanktioner:  

Bollnäs BK önskar få sanktion för silver till deras partävling den 25/7 och Hudik BK för 
sin 4-manna liga under våren 2010. Beviljades. 

 
§  8 Bridgerallyt:  
 Rullar på utan problem.  
 
§  9 TL utbildningen, mm  
 Distriktet tillsammans med Gävle BK alternativt Bollnäs BK bör arrangera en 

utbildningshelg 13-14/11. Roger Wiklund från förbundet är redan bokad.  
 
§ 10 Klubbar som ej uppfyller kriterierna: 

PMA och YST har träffat representanter för Torsåker BK för att diskutera deras 
framtid. Medlemsantalet är nu mer än 10 och klubben kommer att försöka arrangera 
en nybörjarkurs. Förbundet Svensk bridge genom Carina Westlin är också inkopplad i 
detta ärende. 

 Nästa klubb som vi från distriktet bör prata med är Bergsjö BK. 
 
 
 



 

 

 
 
§ 13 Valberedningen 
 Valberedningen består av idag 4 personer från 4 klubbar, som jobbar med kommande 

styrelse. 
 
§ 14 FSB 

Inget nytt. 
 
§ 15 Årsmötet 21/2 
 Allt material till årsmötet finns ute på vår hemsida från och med 5/2. 

 
§ 16 Övrigt: 

Det har framkommit synpunkter att mötena läggs ofta i Gävle med omnejd och för lite 
i Hälsingland. Något att tänka på inför kommande verksamhetsår. 

 
§ 17 Nästa möte bestämdes till torsdag 25 februari, 2010, tid och plats bestäms vid 

årsmötet med den nya styrelsen. 
 
§ 18 Mötet förklarades avslutat och ordföranden tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Vid Protokollet      Ordförande 
 
 
 
 
 
Daniel Eriksson      Per Malmström 
 
 


