
 

 

Protokoll för styrelsemötet i Gävleborgs Bridgeförbund. 
 
Torsdagen den 15 september kl 18:00 i Tönnebro 
 
Närvarande:  

Kjell Holmgren KHO (Ordf.) 
Marianne Melchior Ericson MME (tillf. Sek.) 
Daniel Eriksson DER 
Marie Svensson MSV 
Pierre Winberg PWI 

 
Ej närvarande:  

Olle Sundqvist OSU 
 Vera Enbarr VER 

Ann Axell AAX  
 

 
 
§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av mötesordförande blev sittande KHO.  
 
§ 3 MME valdes till mötes sekreterare. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
 Gicks igenom och lades till handlingarna. 

 Dock med tillägget att DER kollat upp och snabbt konstaterade att det finns för få 
juniorer i distriktet för att kunna få ihop till en tävling, DM-juniorer. 

 
§ 5 Beslut som tagits via mail:  

 Reseersättningen till dem som åkte till Örebro blev 400 kr/par.  
 Reglerna för Bridgerallyt blev beslutade per mail. Se inbjudan/reglerna. 
 Utbildningshelgen den 29-30/10 har vi beslutat att distriktet tillsammans med 

Dalarnas BF står för kostnaden av hyran 3000 kr av Gävle BKs lokaler hela 
helgen, kostnaden för konsulenten Tommy Andersson 2000 kr samt hans 
mat och fika kostnader kring 500 kr hela helgen. Vi tog nu också ett 
tilläggsbeslut att vi även ska bidra med samma kostnader för den lärare som 
ska hålla i den parallella utbildningen TL steg 1 eller Spelledareutbildningen. 

 Vi har också beslutat att VER, MME och PWI ska åka på Riksstämman. De 
två senare stannar även kvar på DTL-träffen som är efteråt.  

  
§ 6 Kassörens rapport: 
 VER var inte närvarande men hade meddelat ordförande att ekonomin är god och att 

vi fått in 32 000 kr i medlemsavgifter. 
 
§ 7 Riksstämman:  

PWI och MME ska åka till Riksstämman och de stannar kvar på DTL-träffen som är 
efter Riksstämman. FSB betalar reseersättning för en deltagare till Riksstämman. Vi 
beslutade att distriktet betalar alla kostnaderna för den andra deltagaren. Vi tog också 
beslut att de får mandat att rösta på det som de tycker gynnar distriktet mest. 

 
§ 8 Spelprogrammet:  

 DM-lag: Anmälan går ut idag. Endast sju lag var anmälda när vi hade mötet. 
(Ett till lag anmälde sig medan vi var på mötet, till åtta lag). Så det blir en 
semi spel söndagen den 22 januari 2012. Enligt reglerna så har vi semin 
ända upp till 12 lag. Så vi beslutade att om fler vill anmäla lag så är det öppet 
fram till den 31 december 2011 eller tills det blir 12 lag. 

 DM-Singel: Sandviken har tackat nej till att hålla i denna tävling. Det blir för 
tätt inpå Avslutningssilvret som går den 5/5-2012. Eftersom fyra av Bollnäs 
BKs styrelse även är med i GBFs styrelse så beslutade de att ta tävlingen 
och ha den hos sig den 15/4-2012. 

 Allsvenskan Div 4: Endast fem lag var anmälda innan mötet började så vi 
beslutade att om någon vill anmäla sig efter den 15/9-2011 när 
anmälningstiden gick ut så är de välkomna tills det blir jämnt antal deltagande 



 

 

lag. (Det kom in ett till lag på kvällen innan 00:00 så det är sex lag som är 
med i Allsvenskan Div 4 i år). 

 DM-nygammalt: Vi ändrar upplägget på DM-nygammalt. Kravet är att en i 
paret ska ha Max klövernål. Inga plaketter ska delas ut till de tre främsta utan 
de får som i de andra tävlingarna ett diplom. DER pratar med ansvariga på 
klubbarna och MME fixar en ny inbjudan. 

 DM-veteraner: Vi måste göra mer reklam för DM-veteranerna så vi får ihop till 
en tävling. Fyra var anmälda när vi hade mötet. 

 DM-mixed: MME hade skrivit ett förslag på inbjudan till tävlingen. Den 
godkändes med det tillägget att det ska stå tydligt att kval ska ordnas på så 
många klubbar som möjligt. 

 
§ 9 Utbildningshelgen:  
 MME har tillsammans med Dalarnas BF jobbat ihop en inbjudan och ordnat så vi ska 

ha en utbildningshelg i Gävle BKs lokaler. MME berättade att det kommit in fem 
anmälningar hittills och nu passade även DER på att anmäla sig. Vi tog samtidigt 
tillägg beslutet ovan på punkt 5 angående utbildningshelgen. Utbildningshelgen är 
den 29-30/10-2011. 

 
§ 10 Sanktioner: 

Söderhamns BS söker silversanktion för Mellandagsträffen den 30 december 2011. 
Beviljades. 
Sandvikens BK söker silversanktion för Elmars minne en två kvällarstävling den 
22/11 och 29/11-2011 samt för Sandvikenligan hela säsongen. Beviljades. 

 
§ 11 Nästa möte beslutades att vi ska äta middag i anslutning till mötet som vi ska ha när 

motionerna ska ha inkommit så vi kan ta ev. beslut om det inkommit några. 
 
§ 12 Mötet förklarades avslutat och ordföranden tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Vid Protokollet      Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne Melchior Ericson    Kjell Holmgren 
 
 


