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Gävleborgs Bridgeförbund  

Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 januari 2016 

Plats: Gävle Bridgeklubb 

 

Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Vera Enbarr, Lars-Gunnar Svangård, Stefan 

Westlund, Pierre Winberg och John Ekdahl  

Frånvarande: Zennica Hammar 

 

§1 Mötets öppnande  

Ordförande Lars-Gunnar Svangård öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. 

 

§2 Val av sekreterare och justeringsman 

Till sekreterare för mötet valdes Lars-Gunnar Svangård och till justeringsman valdes John 

Ekdahl.   

 

§3 Godkännande av mötets agenda 

Mötets agenda godkändes. 

 

§4 Föregående protokoll  

Föregående protokoll togs upp och godkändes av mötet. 

 

§4 Tävlingsverksamhet 

Under hösten har DM finaler för Veteraner med 12 par och HighLow med 18 par genomförts 

i Sandviken. DM för individuellt gick av stapeln i Söderhamn med 21 deltagare. Kommande 

DM tävlingar är Mix. Damer. Lag och Par. 

Beslut: GBF står för matkostnaderna för både DM-Mix i Gävle och DM-Damer i Bollnäs. 

 

§5 Ungdomsverksamhet 

Beslut: Att GBF bidrar med hälften av kostnaderna för Joakim Ericson från Skutskär för hans 

deltagande i Rikslägret för juniorer i Yxnerum. 
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§6 Ekonomi 

Marianne Melchior Ericson redovisade ekonomin för år 2015 och budget för 2016.  

Beslut: Marianne ändrar budget för 2016 så tagna beslut om sponsring under mötet av 

tävlingarna HighLow, Individuellt, DM-mix och DM-damer ingår i budgeten.  

 

§7 Tävlingsledare 

Utbildning i Steg 1 för tävlingsledare och utbildning i Ruter för att kunna administrera 

bridgetävlingar finns det ett konstant behov av i våra klubbar. 

Beslut: Styrelse medlemmar inventerar intresset hos sina hemma klubbar om hur många som 

skulle vilja gå på Ruterutbildning respektive på TL-utbildning Steg1. GBF ordnar och 

sponsrar utbildningen om tillräckligt många anmäler sitt intresse.  

Beslut: GBF står för halva kostnaden för Marianne Melchior Ericson och Stefans Westlund 

TL-utbildning Steg 3 

 

§8 Inför årsmötet 

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att föreslå ändringar av stadgarna för val av valberedning 

så att de även är anpassad till dagens praxis. 

Förslag till ny formulering Valberedning 

Årsmötet utser en valberedningskommité på tre personer med uppgift att förbereda valfrågor 

och inkomma med förslag till nästföljande årsmöte, eller delegerar årsmötet att varje klubb 

som tillhör GBF utser en styrelseledamot till nästföljande årsmöte. 

Om årsmötet delegerar val av styrelseledamöter utser även klubbarna i norra regionen 

(huvudsakligen klubbar från Hälsingland) och i södra regionen (huvudsakligen klubbar från 

Gästrikland) en gemensam suppleant från varje region till styrelsen. Klubbarna i norra 

regionen utser sina ledamöter varje jämt år och södra regionen utser sina ledamöter varje udda 

år till styrelsen. 

Dagens stadgar för valberedning: 

Årsmötet utser en valberedningskommité på tre personer med uppgift att förbereda valfrågor 

och inkomma med förslag till nästföljande årsmöte. 

 

Beslut: Stefan Westlund och Lars-Gunnar Svangård finslipar förslaget. 

Beslut: Marianne Melchior Ericson kontaktar revisorerna. Lars-Gunnar Svangård kontaktar 

Zennica Hammar om verksamhetsberättelse. Pierre Winberg skriver om tävlingsverksamheten 

för 2015. 
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§9 Övriga frågor 

Klubbar som arrangerar DM tävlingar har normalt vinsten från fikakassan som morot för att 

arrangera tävlingar åt GBF. Vid DM-HighLow ingick kaffe och mackor under DM spelet och 

korv och bröd till lunch för 120 kr. Ingen ersättning utgick till klubben som ordnade 

tävlingen. 

Beslut: För tävlingar i DM-HighLow och i DM-Individuell behåller GBF 20 kr per spelare 

som täcker våra kostnader för dessa tävlingar och resterade belopp skickas tillbaka till 

klubbarna som arrangerade tävlingarna. Marianne Melchior Ericson uppdaterar skrivelsen 

”Avgifter Gävleborgs BF och Förbundets Svensk Bridge 2014-05-09” för HighLow och 

Individuellt och sänder överskottet till arrangörerna. 

 

Mötet avslutas 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

Lars-Gunnar Svangård    John Ekdahl 


