Protokoll

Gävle 2016-05-26

Gävleborgs Bridge Förbund
Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Stefan Westlund, Lars-Gunnar Svangård och Daniel
Eriksson.
Frånvarande: Vera Enbarr, Zennica Hammar

§ 1.Vice Ordförande Stefan Westlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 1,5.Dagordningen fastställdes.
§ 2. Föregående protokoll. Eftersom sekreteraren inte kunde komma och ingen
hade skrivit ut den så sköt vi på den till nästa möte att godkännas.
§ 3. Stefan ska inom närmsta tiden åka upp till Söderhamn och prata med dem.
Han ska bland annat höra med dem om vem de vill ska ersätta John Ekdahls
plats i styrelsen för GBF.
§ 4. Vi gick igenom spelschemat. Alla DM-tävlingar fick ett datum förra
gången. Sedan har det lagts in när Elitserien och Allsvenskan Div 2-3 ska spelas
och var. Nu bestämde vi oss för var alla DM-finaler är tänkt att gå. Nu ska vi
fråga klubbarna om de vill ha tävlingen på sin klubb. En fadder från styrelsen
kommer sedan att utses till varje final som kommer vara den som är ansvarig för
tävlingen. DM-singel tänkte vi ska gå i Söderhamn den 1/10. Stefan kommer att
fråga Söderhamn om det är okej för dem när han åker dit. DM-HighLow tänkte
vi ska gå den 12/11 i Sandviken. DM-veteraner tänkte vi ska gå den 26/11 i
Gävle. DM-mixed tänkte vi ska gå den 11/2 i Sandviken, även årsmötet för GBF
kommer att vara då. DM-lag semi tänkte vi ska gå i Gävle/Söderhamn den 18/2.
Även denna tar Stefan med sig och pratar med Söderhamn om. DM-lag finalen
tänkte vi ska gå i Gävle den 4-5/3. DM-damer tänkte vi ska gå i Bollnäs den
18/3. DM-par finalen tänkte vi ska gå i Skutskär den 1/4.
Vi beslutade att i DM-lag finalen så spelar vi 18 brickors matcher, samt åtta lag i
finalen. Sista anmälningsdag är den 31/1. I DM-lag semin så spelar man så
många brickor man kan och dessutom ska alla mäta alla under denna dagen i det
heat man deltar i.
Vi beslutade också att i Div4 så kommer vi att spela 20 brickors matcher precis
som Förbundet kommer att göra nästa säsong. Sista anmälningsdag är15/9. Två
sammandrag kommer att ordnas, den 25/9 samt 23/10.Vi har även den 13/11
som reserv om det behövs beroende på hur många lag som anmäler sig.

§ 5. Sanktionsansökan från Gävle BK för silvertävling Paul Jones den 28 januari
2017 godkändes av styrelse. Styrelsen har via mail också bifallit sanktions
ansökan för Guldtävlingen den 7 januari 2017 som Gävle BK lämnat in.
§ 6.Vi återinför Bridgerallyt. Exakta regler för denna kommer inom kort när
Daniel skrivit ner den. Klart är att alla silvertävlingar samt DM-tävlingarnas
finaler och DM-singel utom DM-HighLow ingår. Samt att endast de sex bästa
tävlingarna räknas.
§ 7. Vi beslutade att alla kval till som finns som SM-tävlingar ska inte kosta
något från GBFs håll t.ex. mixed. Tidigare tog vi 100 kr/person som GBF sedan
betalade till Förbundet. Klubben tar ut en vanlig bordsavgift för att hålla kval
som de själva behåller. I DM-finalen sedan för dessa kval till SM-tävlingar tar vi
200 kr/person i startavgift. Av dessa 200 kr får klubben behålla 50 kr/person och
klubben ska stå för brickläggningen samt för blommor till segrarna. GBF står för
TL och spelar avgiften.
I DM-singel tar vi 200 kr/person och det blir en direkt final. Även här får
klubben behålla 50 kr/person och klubben lägger brickorna. GBF står även här
för TL och spelar avgiften. Resten ska gå till prispengar för tävlingen.
I Allsvenskan Div4 tar vi ut 600 kr/lag som vi kommer att fakturera klubben.
Vid sammandragen får arrangerande klubb ta ut en bordsavgift enligt reglerna
för allsvenskan.
I DM-lag finalen fakturerar GBF de åtta lagens klubbar för en avgift på 1000
kr/lag. TL för final helgen samt alla spelaravgifter till Förbundet står GBF för.
Klubben får behålla 250 kr/lag och lägga alla brickorna till tävlingen samt köpa
blommor till segrande lag.
I DM-HighLow så är startavgiften 120 kr/person. GBF står för TL och
spelaravgiften. Spelas som Höst- eller Vårsilver och max 30 brickor. 10
kr/spelare går till GBF och resten behåller klubben. Fika och lättare förtäring
samt brickläggning och blommor till segraren står arrangerande klubb för. GBF
står för TL och spelavgift.
§ 8.Vi skjuter på beslutet av fastställande av regler för ansökan om bidrag för
kommande kurser i klubbarna eftersom Zennica inte kunde komma på mötet så
hade vi inget underlag att ta beslut på.
§ 9 Diskussion angående distriktets hemsida förekom. Vi beslutade att L-G ska
kolla om man kan flytta en nyhet på enkelt sätt till en annan sida. Vi funderar på
att ev. gå över till den nya hemsidan samtidigt som klubbarna i distriktet går
över till den nya, ev. i augusti.
§10. L-G fick i uppdrag att fråga Vera när hon kommit hem från
utlandssemestern om hon vill ordna en bussresa igen på sista lördagen i Örebro.

Ev. om Gävle BK hittar en sponsor så kommer de att ordna en bussresa på
tisdagen under Bridgefestivalen.
§ 11. Inga övriga frågor.
§ 12. Vice ordförande Stefan avslutade mötet och tackade de närvarande för
deras deltagande ikväll.

Justeras dag som ovan:

_____________________________

_____________________________

Marianne Melchior Ericson

Stefan Westlund

