Protokoll

Söderhamn 2018-06-12

Gävleborgs Bridge Förbund
Närv: Marianne Melchior Ericson, Magnus Sandström, Lars-Gunnar Svangård, Vera Enbarr,
Elisabeth Ullström, Zennica Hammar, Rosémarie Palm.
§1. Lars-Gunnar Svangård hälsade alla välkomna.
§2. Inga kommentarer om föregående protokoll som var årsmötet.
§3. Sanktioner: Gävle Bridge klubb har ansökt om silverstatus för Gävleligan hösten 2018 och
våren 2019, den godkändes och sanktion för GavleGuldet den 5 januari har vi via mail bifallit.
Bollnäs Bridge Klubb har ansökt om silversanktion för en lagtävling den 30 juni som vi även den
har godkänt via mail.
§4. Spelprogrammet som Marianne satt ihop gicks i genom och DM Tävlingarna är nu satta och
även var de skall spelas. Marianne lägger spelprogrammet omgående på hemsidan. Klubbarnas
spelprogram för kval i Mix och i Par ska skickas till Marianne innan 30 september 2018.
Spelavgifterna har på vissa tävlingar ändrats.
High/Low=50 kr, Dam=100 kr, Veteran=100 kr, Singel=50kr, Par= 200 kr för final, max antal
deltagare på Mix är 22 deltagare, Mix=50 kr för finalen och för kvalet på klubbarna tillkommer 100
kr utöver klubbens spelavgift, Lag=800 kr, angående Lag går GBF in och sponsrar brickläggningen.
Värdar finns till respektive tävling. Vi har även beslutat att höja brickläggningen till 2 kr/bricka.
Dessutom beslutade vi att alla DM-finalerna ska ha lagda brickor.
§5. Vi beslöt att bevilja två juniorer som skall åka på JEM med 2000kr/person då vi vill uppmuntra
juniorverksamheten.
§6. Ekonomin är fortfarande god.
§7. En uppdateringskurs på de nya lagarna hålls den 7 september i Sandviken och den är
obligatorisk för de som vill behålla sin licens.
En TL 2 Kurs skall hållas i Sandvikens BK den 8-9 september och det är förhandsanmälan som
gäller och den är bindande. Information och inbjudan kommer att läggas upp på hemsidan.
§8. Ett förtjänsttecken med lagerkrans har bifallits för Kent Rudberg, Söderhamns BS.
§9. Ett nytt möte är satt till den 20 september kl. 18.00 på Gävle BK.
§10. Då tiden för årsmötet ej har kunnat hållas så skall det sättas på eftermiddagen vid fika med
fastställande av klockslag i inbjudan på hemsidan.
§11. Mötet avslutades med kaffe och dopp. Lars-Gunnar avslutade mötet och tackade de
närvarande.
Dag som ovan
Sekreterare
Zennica Hammar

Justeras
Lars-Gunnar Svangård

