
 

 

Protokoll för styrelsemötet i Gävleborgs Bridgeförbund. 
 
 
Tisdagen den 23 mars kl 18:30 i Tönnebro 
 
 
Närvarande: 
 
Vera Enbarr VEN 
Marianne Melchior Ericson MME 
Ann Axell AAX 
Daniel Eriksson DER 
Olle Sundqvist OSU 
Per Malmström PMA (Ordf.) 
Joakim Guldbrand JGU. 
 
 
§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat 
 
§ 2 Styrelsen fastställde dagordningen 
 
§ 3 Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
§ 4 Beslut som tagits via mail. Inga beslut 
  
§ 5 Ekonomi: Vera har inhandlat bokföringsprogrammet Visma Förening. 
Inga ansökningar om bidrag har inkommit. 
 
§ 6 DM - tävlingar 
 
2009/2010 uppföljning: Det återstår 2 tävlingar,  
Klubbarna behöver informeras bättre om varför vi vill ha kval och sen final till SM/DM. Samt 
kvoten som sätts till kvalspelet. 
 
2010/2011 planering: Det togs upp ett förslag på att sänka avgiften på kvalet och höja till 
finalen för att få fler att spela. Det bestämdes att Nygammalt skall spelas till hösten, det blir 
förmodligen i Gävle den 10 oktober. Jocke är TL i den tävlingen. För att få spela Nygammalt 
till hösten skall man ha gått kurs hösten 2008. För spelare som har haft långt speluppehåll 
och vill delta får söka dispens hos Marianne. 
 
DM lag 2010/2011: Ett förslag för detta är skrivet av Per. Semifinal hålls den 15/1 2011. Per 
ska renskriva det till nästa möte. 
 
Faddrar till finalerna 2010/2011: 
Mix  Olle Sundqvist OSU 
Dam  Marianne Melchioe Ericson MME 
Lag  Per Malmström PMA 
Singel  Joakim Guldbrand JGU 
Nygammalt Ann Axell AAX 
Veteraner Joakim och Per JGU, PMA 
 
§ 7 Sanktioner: Inga inkomna.  
För att få en bra planering på tävlingarna 2010/2011 skall styrelsen uppmana klubbarna att 
komma in med datum för respektive silver och andra större tävlingar så fort som möjligt för att 
undvika krockar. 
 
§ 8 Bridgerallyt: Styrelsen ska titta över reglerna för säsongen 2010/2011. Det bestämdes att 
det ska vara en avslutningstävling på rallyt (silverstatus) med prisutdelning. Den spelas i 
Sandviken den 7/5 2011. 
  



 

 

§ 9 Utbildningshelg 13-14/11 2010: Inbjuden Roger Viklund. Idéer till nästa möte. Vi ska kolla 
med Pär Netsman om han vill hålla kurs i TL-biten under denna helgen. 
 
§ 10 Inga synpunkter inkomna från klubbarna i distriktet. 
 
§ 11 FSB distriktträff 27-28/8. Det är DTL-träff den 28-29/8. Marianne åker på DTL-träffen. 
Troligen är hon med på distriktträffen också. Förslag att ta upp på distrikträffen: IT frågan bl.a. 
 
§ 12 Övrigt: Vera undrar varför vi betalar F-skatt? Vera skall prata med Per-Erik om detta 
 
§ 13 Nästa möte: Den 25/5 16:00 i Sandviken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid Protokollet  
 
 
 
 
 
 
Ann Axell      Per Malmström 


