
 
Protokoll fört vid styrelsemötet i Gävleborgs Bridgeförbund.  
 
Söndagen den 25 maj 2014  Videomöte.  
Närvarande:  
Marie Svensson  
Marianne Melchior Ericson  
Pierre Winberg  
Kent Maltein  
John Ekdahl  
Lars-Gunnar Svangård  
Zennica Hammar  
 
§ 1 Mötesordförande Marie Svensson förklarade mötet öppnat. Till mötessekreterare utsågs Zennica 
Hammar  
 
§ 2 Genomgång av förra mötets protokoll ansågs ok.  
 
§ 3 Ekonomin: Nu har allt kollats och allt fungerar tillfredställande enligt Marianne och Marie.  
Marianne fick på förra mötet i uppdrag att förtydliga  ”mallen” på vilka avgifter som går till Förbundet 
och vilka avgifter vi själva behåller i DM-kval, -finaler och ev. andra tävlingar som GBF står som värd 
för.  Den mallen såg utmärkt ut enligt alla om än lite mycket siffror och skall läggas ut på hemsidan 
och ersätta den som ligger där nu. 
  
§ 4 Tävlingsverksamhet: Kalendern som Pierre gjort såg bra ut och vidare justering görs av honom. 
Sandviken, Hudiksvall och Söderhamn såg inga problem med det som var ålagt för respektive klubb 
och även de resterande klubbarna var nöjd med Pierres arbete. 
Faddrar utsåg vi på förra mötet för DM-tävlingarna. 
 
Kent Maltein gav förslag om att ta bort guldstatusen på X-Rallyt och att varje klubb utser två tävlingar 
med bronsstatus på respektive klubb och även att det ingår vår och höstsilver som innan samt att 
istället för guldpoäng höjer vi vinstsumman. Marianne ska ta upp en förfrågan igen om Skutskär kan 
tänkas ha höst-/vårsilver. Inget konkret beslut togs i frågan utan vi diskuterar vidare på nästa möte.  
 
§ 5 Tematräffen: Planerat till 8 november. Marie Svensson och vi övriga som deltagit ser det som en 
positiv dag och anser att det ska fortsätta i samma utsträckning som åren innan och att 
erfarenhetsbyte för TL frågor mm skall ingå. Även att respektive klubbrepresentant hör efter i den 
egna klubben om frågor som ska tas upp. Orten i år är Söderhamn.  
 
§ 6 Utbildning: Stefan Westlund har accepterat en förfrågan från Gävle BK att ha TL 1 kurs i höst och 
om det finns intresse från flera klubbar så kan vi  fylla upp till en ny utbildning och dom som inte 
klarade förra kursen får en ny chans att gå kursen. 
 
Även TL2 är bokad med Tommy Andersson som kursledare, datum satt till 17-19 oktober. Kostnad för 
utbildare betalas av distriktet  2000 Kr. Ett möjligt samarbete kan tänkas med Dalarna om intresse 
finns. Marie Svensson återkommer i denna fråga. 
 
§ 7 Distriksträff med SBF 19-20/9: Marie Svensson skickar in listan som är klar vad det gäller 
hytter/personer, John Ekdahl skall kolla om ledighet och återkomma till Marie omgående.   
 
§ 8 Hemsida: Uppdatering av hemsida och utveckling av denna ska tittas över och Zennica Hammar 
ska utöka sina kunskaper av ovanstående då det är bättre att fler kan i mån av behov. Ansvaret för 
hemsidan skall även diskuteras igen. 
 
§ 9 Lagfinal: Förslag att öka kostnaden från 600 kr till 800 kr/lag och finalspelet till 400 kr/lag. 
Det ska göras en budget av årets lagfinaler för att titta hur ekonomin fungerade. Marianne åtog sig att 
göra detta och att återkomma. 
 
§ 10 Fest: Beslut att lägga festen i Gävle och även lägga spelet den dagen som en del av X-Rally. 



Kent Maltein håller i trådarna och skall kolla upp med brickläggning, mat mm. Förslag att köra 
tävlingen som Gröna Hissen. 10000 Kronor är avsatt från fjolårets budget till denna fest. 
 
§ 11 Bussresa till Örebro: Marie tar kontakt med Annika Bengtsson och återkommer med information. 
Tisdagen i Örebroveckan ligger som förslag. 
 
§ 12 Nästa möte: Kent Maltein gav förslag att dagordningen för styrelsemötet ska innehålla en 
uppdatering från varje representant i början på mötet. Preliminärt har vi nästa möte söndagen efter 
midsommar. Marie Svensson kollar av i juni via mail om alla representanter kan. 
 
§13 Avslutande av möte: Marie Svensson tacka alla som deltagit för ett bra möte. 
 
 
 
Vid protokollet dag som ovan 
 
 
Zennica hammar                                      Marie Svensson 
Sekreterare                                              Ordförande 
 


