
Protokoll     Tönnebro 2016-04-26 

 

Gävleborgs Bridge Förbund 
 

 
Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Stefan Westlund, Zennica Hammar, Vera Enbarr, 

Lars-Gunnar Svangård och John Ekdahl och Daniel Eriksson. 

  

 

 

§ 1.Vice Ordförande Stefan Westlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2. Ekonomin är fortfarande stabil och det är för närvarande ett stort överskott.  

 

§ 3.Vi diskuterade spelprogrammet för 2016-2017 och det fastställdes datum för 

alla DM-tävlingarna, orter som ska arrangera tävlingarna fastställs vid nästa 

möte då även förslag på orter ska bestämmas. Spelschemat kommer att komma 

ut så snart som möjligt efter nästa möte. 

 

 § 4. Sanktionsansökan från Bollnäs BK för silvertävling den 9 juli 2016 och för 

mellandagsträffen den 30/12 godkändes av styrelse. Sanktionsansökan från 

Gävle BK för silverstatus på Don Pepino Team hösten 2016 och våren 2017 

godkändes också. 

 

§ 5. John Ekdahl lämnar sin plats i styrelsen efter detta möte då han ska flytta till 

Stockholm i sommar. 

 

§ 6.Två suppleantposter blir då vakanta i och med att Vera Enbarr tar Johns plats 

som styrelseledamot i styrelsen, klubbarna skall tillfrågas om det finns några 

som är intresserad att bli suppleanter. 

 

§ 7. Två alternativ skall presenteras vid nästa styrelsemöte angående klubbar 

med behov av ekonomisk hjälp vid utbildning av nya bridgespelare. Zennica 

Hammar skall vid nästa möte lämna två förslag. 

 

§ 8.Vi beslutade att Bridgerallyt skall tas upp igen Daniel Eriksson kommer med 

mer detaljer vid nästa möte. 

 

§ 9 Intresse för att ha en utbildning av TL steg 1 ska undersökas nu och vidare 

under sommaren och om underlag finnes kan det bli aktuellt med en kurs till 

hösten, TL 2 skall göras i samarbete med Dalarna och det skall omgående 

skickas en förfrågan när nästa kurs kan komma till stånd, önskemål att det 

händer i början på hösten. 



  

§10.Förslag från Daniel Eriksson att kostnaden för att kvala till 

distriktstävlingarna skall tas bort. Endast vanlig spelkostnad skall erläggas i 

kvalet, om någon spelare deltar i kvalet som inte tillhör Gävleborgs BFs distrikt 

skall klubben som spelaren deltar i kvalet för ta ut extra 100 kr/spelare som 

sedan ska betalas till GBF. I finalen sedan ska det bli dyrare deltagar avgifter 

istället. Daniel och Stefan skriver ihop två förslag på hur upplägget för alla DM-

tävlingar ska gå till.  

 

§ 11. En tävlings lista med alla tävlingar som ett utskick till klubbarna skall 

göras och Marianne skriver ihop en sådan. 

 

§ 12.Den nya hemsidan för klubbarna och dess bastutbud är fastställt och många 

klubbar testar dem ute i landet, för distriktsidorna är fortfarande inte basutbudet 

fastställt från Förbundet. Det beslutades att GBF betalar deltagar avgiften och 

reseersättningen för de två representanterna från varje klubb som åker samt för 

Lars-Gunnar Svangård som representerar från distriktet när kursen går i BIT den 

14 maj. 

 

§ 13.Förslag att DM-Lag skall ha kval, ett i Hälsingland och ett i Gästrikland. 

Daniel och Stefan skriver ihop ett förslag till nästa möte om detta och om 

upplägget för DM-lag. 

 

§ 14.Näste möte bestämdes till 26 Maj. 

 

§ 15.En förfrågan till Magnus Sandström eller Stefan Wiström ska göras om 

någon av dem är intresserad att gå in som suppleant i styrelsen. 

 

§ 16. Stefan Westlund avslutade mötet och tackade alla som var närvarande för 

visat intresse. 

 

 

Justeras dag som ovan: 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________                               _____________________________ 

 

Zennica Hammar          Stefan Westlund 


