Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund i Gävle, 2017-06-01.
Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Zennica Hammar, Vera Enbarr, Lars-Gunnar Svangård, Elisabeth
Ullström
Frånvarande: Daniel Eriksson

1§. Lars-Gunnar Svangård välkommnade alla närvarande och öppnade mötet.
2§. Föregående protokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
3§. Tävlingsverksamhet: Sanktion gavs till Gävle BK, Gävleligan hösten 2017 och våren 2018. Gävle BK hade
en önskan om att flytta sin Guldtävling till 6 januari istället för 13 januari eftersom Förbundet har en sanktionsfri
helg den 13-14 januari 2018, vilket vi godkände. Marianne kollar med TL Pierre Winberg om det går bra för
honom att byta till 6 januari också. Vi skickar med Zennica en förfrågan till BK Hudik om att vara värd för ett av
heaten för DM Lag semi den 3 februari 2018. Elisabeth får med sig en förfrågan om att ha det andra heatet för
DM- Lag semi. Lars-Gunnar kontaktar Söderhamn för att kolla om vi kan ha DM-Veteran finalen där.
Faddrar utsågs till de olika DM-tävlingarna:
2017-10-14 DM-HighLow
Sandviken
2017-11-25 DM-Veteraner
Söderhamn?
Bollnäs
2017-12-09 DM-Singel
2018-02-10 DM-Mixed
Skutskär
Gävle
2018-02-24 DM-Damer
2018-03-03/04 DM-lag final
Gävle
2018-03-24 DM-Par
Sandviken

Lars-Gunnar
?
Daniel
Marianne
Elisabeth
Ingegerd
Lars-Gunnar

4§. Spelprogrammet är nu fastställt för 2017-2018. Beslut att GBF subventionerar kvalen för Mix och Par och
direktfinalen för Dam och Veteraner.
5§. Ekonomin fortfarande god.
6§. Vi alla får med oss att kolla i våra klubbar om intresset för att gå TL1 kurs till hösten. Zennica Hammar tar
kontakt med Thomas Winter för att kolla när han kan komma och hålla kurs här.
7§. Vi beslutade att ordna en bussresa till Örebro även i år. Vera Enbarr gör i ordningen en inbjudan som vi
lägger upp på hemsidan och skickar ut till klubbarna. Det blir samma upplägg även i år som tidigare.
8§. Nästa möte bestämdes till 27/9 17:30 i Gävle.
9§. Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.
Dag som ovan:
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