
Protokoll fört vid styrelsemöte Gävleborgs bridgeförbund 9 november 2013 

Plats: Sandviken 

Närvarande: Marie Svensson, Marianne Melchior Ericson, Pierre Winberg och Vera Enbarr 

 

§1  Till mötesordförande utsågs Marianne och till sekreterare utsågs Marie 

§2 Minnesanteckningar från förra distriktsträffen gicks igenom och lades till 

handlingarna 

§3 DM-lag: Urban Björklund och Hans Wikström kom med ett förslag på upplägg 
som styrelsen via mail tog beslut om att använda, samma modell som Dalarna 
använt under ett antal år. Vi kommer arrangera kval på 5 ställen; Hudiksvall, 
Bollnäs, Söderhamn, Gävle och Sandviken är föreslagna som spelorter. UB 
erbjöd sig ordna inbjudan mm och för att säkerställa att denna tävlingsform går 
att använda börjar det bli bråttom att komma ut med information till distriktets 
spelare. Styrelsen beslutade att detta ska vara klart och ligga på hemsidan 
senast 17/11, Marie meddelar UB detta.  

§4 Pierre hade fått i uppdrag på förra distriktsträffen att arrangera erfardag för 
Steg 1 TL, detta har inte hunnits med och vi beslöt att Pierre håller i 
arrangemang om detta till våren istället.  

§5  Begäran om resebidrag för deltagare i finalen av Stena Line Cup inkom till 
styrelsen och vi har haft diskussion om detta via mail. Beslutades nu att bidrag 
utgår med 1 000 kr till laget, samma summa som Gävle BK bidragit med. Vera 
Enbarr och Marie Svensson reserverade sig mot det beslutet.  

§6 Allsvenskan div 4; tidigare har beslutats via mail att starten av div 4 senarelagts 
till 13/10.  

§7 DM Nygammalt; tidigare har beslutats via mail att det arrangeras 7/12 i 
Hudiksvall efter samma regler som förra året, minst en spelare i paret får ha 
max klövernål är det enda kravet för att få spela.  

§8 Bridgerally 2013/14: Tidigare har beslut tagits om upplägget som består av 8 
tävlingar; Elmars minne i Sandviken 26/11 och 3/12,  Mellandagsträffen i 
Bollnäs 28/12, Bollnäsbarometern 25/1,  DM-mixed 16/2, DM-par 22/3, DM-
singel 5/4, Långfredagssilver Gävle 18/4,  Avslutningssilver Bollnäs 3/5. De 
bästa fem tävlingarna räknas. Annars samma regler som tidigare år. 

§9 Sanktioner: Sandviken har beviljats sanktion för höst- och vårligan samt Elmars 
minne. Bollnäs har beviljats sanktion för Mellandagsträffen, Bollnäsbarometern 
och liga 2014. Gävle har beviljats sanktion för Don Pepino team höst och vår 
och fått avslag på ansökan om lagmixedsilver den 9/11 pga att det för andra 
året i rad krockade med distriktsträffen. GBF har fått sanktion för 
Avslutningssilvret som vi har i Bollnäs 3/5. 



§10 Övriga frågor; diskussion fördes kring vad vi i distriktet ska ha för ambitionsnivå 
på vårt arbete. Beslöt att frågan ska diskuteras vidare och att vi ska skicka 
frågan ut till klubbarna. Marie ordnar detta. 

§11 Marianne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

 Vid protokollet dag som ovan Justeras 

 

 

 

 

 Marie Svensson  Marianne Melchior Ericson 

 

 


