
 
 
 

 
 
 

Protokoll för styrelsemötet i Gävleborgs Bridgeförbund. 
 
Tisdagen den 25 maj kl 17:00 i Sandviken BK:s lokal 
 
Närvarande: 
 
Vera Enbarr VEN 
Marianne Melchior Ericson MME 
Ann Axell AAX 
Per Malmström PMA (Ordf.) 
 
§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat 
 
§ 2 Styrelsen fastställde dagordningen 
 
§ 3 Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
§ 4 Beslut som tagits via mail. Bidrag till Daniel Eriksson för reseersättningen för deltagande i 
JSM-lag. Pengarna 1140 kr tas från Tävlingsfonden till detta. Även pengar till de juniorer som 
var med i juniorcampen tas från Tävlingsfonden, denna summan är 7200 kr. 
  
§ 5 Ekonomi: Vera ska ta reda på varför vi betalar skatt. Vad betalar förbundet för avgifter för 
Örebro?  
De pengar som är kvar i Tävlingsfonden, 660,67 kr i Swedbank flyttas över till Nordea. Vera 
fixar detta. 
 
§ 6 DM - tävlingar 
 
2009/2010 uppföljning: Rallyt klart och utbetalt 
 
2010/2011 planering: , Söderhamn har ej svarat om att ha DM-veteraner 9 okt 2010. Frågan 
kom upp om vi skall sponsra 50kr/pers i DAM-kval. 
 
§ 7 Oktober & April silver: Varje klubb får bara räkna en april och ett oktober silver i länsrallyt. 
 
§ 8 Allsvenskan Div 4: Klart men inbjudan för hösten. 
  
§ 9 Sanktioner: Sandviken ligaspel ht2010/vt2011 och avslutningssilver 7 maj 2011. Elmars 
minne, silver 2 dagars under ht2010. Bollnäs liga spel ht2010/vt2011, Sven & Gullan silver 23 
jan 2011. Sanktion ej inkommit för mellandagsträffen från Söderhamn 
 
§ 10 Länsrallyt: Det kommer att hållas en avslutningstävling med dubbla poäng. Man räknar 
sina 10 bästa tävlingar. DM-par och individuell finalerna räknas. 
 
§ 11 Utbildningshelg 13-14 november 2010. Per skriver ner förslag till utbildningen. 
 
§ 12 Hemsidan Spader: Per tycker vi skall börja använda Spaders hemsida mer. 
 
§ 13 Synpunkter från klubbarna i Distriktet: Inga. 
 
§ 14 FSB Distriktsträff 27-28/8: Per och Daniel åker, och Marianne och Daniel åker på 
tävlingsledarträffen 28-29/8 på Bosön för båda sakerna. 
 
§ 15 Övrigt: Inget. 
 
§ 16 Nästa möte: Den 9 september ca 17-18, var ej fastställt. 
 
Vid Protokollet  
Ann Axell      Per Malmström 


