Protokoll fört för Gävleborgs Bridgeförbund i Bollnäs 2017-04-18

Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Lars-Gunnar Svangård och Daniel Eriksson
Frånv.: Vera Enbarr och Zennica Hammar samt en representant från Gävle BK och Söderhamns BS.
§ 1. Vice Ordförande Lars-Gunnar öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2. Dagordningen fastställdes och Marianne utsågs till sekreterare för mötet.
§ 3. Föregående protokoll som vi beslutat om per mail gicks igenom och godkändes. Protokollet från
årsmötet gicks också igenom och godkändes.
§ 4. Utvärdering av tävlingsåret:
Daniel ska skriva reglar för rallyt så man vet i förväg vilka tävlingar som ingår. Så fort första tävlingen
gått (10/6-2017) i Bollnäs så ska Daniel göra en tabell så man ser direkt hur man ligger till.
Marianne hade gjort ett utkast till spelschema för distriktet. Vi gick igenom den. Marianne kommer
att renskriva den och lägga ut den som ett preliminärt förslag på spelschema.
Vi kom fram till att vi även detta år ska köra på med kvalen. Sedan gör vi ytterligare en utvärdering
nästa år.
Marianne hade gjort i ordning en tabell på hur förra säsongens kostnader för de olika SM/DMtävlingarna samt Allsvenskan Div. 4 blev. Totalt kommer GBF att gå back ca 20 300 kr på detta.
§ 5. Ekonomin är fortsatt god.
§ 6. Hemsidan nya:
Vi beslutade att Marianne ska vara webbansvarig. Lars-Gunnar kommer att fortsätta att göra klart i
Arkivet på BIT sidan. Marianne ska se om hon kan hitta några äldre resultat så vi kan se vilka de olika
DM-mästarna för varje år är, så långt det går att hitta uppgifter om detta.
§ 7. Ungdomsverksamhet. Inget att ta upp just nu.
§ 8. Tävlingsledare:
Vi ska kolla i klubbarna om det finns intresse för TL steg 1. Vi ska fråga Stefan Westlund om han kan
tänka sig att hålla en sådan kurs i höst.
§ 9. Inga övriga frågor.
§ 10. Nästa möte bestämdes till 1 juni 2017. Vi tänkte ta och äta en bit mat då också.
§11. Vice ordförande Lars-Gunnar Svangård avslutade mötet och tackade de närvarande för visat
intresse.
Dag som ovan:
Justeras:

_____________________________

_____________________________

Marianne Melchior Ericson

Lars-Gunnar Svangård

