
Sandviken den 4 februari 2018 

Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund 

i 

Sandviken den 2018-01-25 

 

Närvarande: Vera Enbarr, Marianne Melchior Ericson, Magnus Sandström och 

Lars-Gunnar Svangård,  

Frånvarande: Daniel Eriksson, Zennica Hammar och Elisabeth Ullström 

 

1 §. Lars-Gunnar Svangård välkomnade alla närvarande och förklarar mötet öppnat.  

2 §. Till sekreterare för dagens möte utsågs Lars-Gunnar 

3 §. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

4 § Inför årsmötet  

a) Verksamhetsberättelsen för 2017 gicks igenom. Lars-Gunnar kompletterar årsberättelsen 

med antal medlemmar per klubb i distriktet. Marianne påminner Svenska Förbundet (SBF) 

om att snarast skicka ut uppgifter om medlemsantal för klubbar i distriktet. 

b) Årsberättelse för tävlingsansvarig godkändes. 

c) Resultat, balansrapport och budget gicks igenom. Marianne förtydligar poster i 

resultatrapporten så att kostnaderna hamnar under samma rubrik från år till år. 

d) Röstlängden hade ännu inte skickas ut av SBF. Marianne publicera röstlängden på 

hemsidan, när uppgifterna kommer från SBF. 

e) Förslag till ändring av stadgarna gicks igenom. Lars-Gunnar fick i uppdrag att testa 

förslaget på några klubbmedlemmar i distriktet utanför styrelsen innan slutgiltig formulering 

av förslaget publiceras. 

§ 5 Tävlingsverksamhet. 

Kvalen till DM måste styras upp så att de hålls i god tid innan kval till SM hålls. Det måste 

finns mer tid att kontakta spelare, som står i tur att deltaga i en DM-tävlingen om något par 

lämnar återbud. Styrelsen beslutade att klubbarna måste hålla sina kval tre veckor innan 

motsvarande DM tävling äger rum.  

Marianne tar kontakt med Daniel för att få förslag på nytt tävlingsdatum för DM individuellt. 

§ 6 Tävlingsledare 

Tävlingsledare måste senast vid 2018 års utgång ha uppdaterat sina kunskaper om de nya 

lagar som började att gälla 1 september 2017. Detta för att behålla status som tävlingsledare. 

Marianne tar kontakt med SBF om de kommer att hålla några centrala uppdateringskurser för 

steg 1 och steg 2 under året. 

§ 7 Bordlagd tvist om bridgeresa.  

Lars-Gunnar fick i uppdrag att lösa tvisten så att den förfördelade får kompensation. 
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§ 8 Övrigt 

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att fördela påslaget av arvodet mellan ledamöter efter 

inbördes arbetsbörda i styrelsen. Mötet beslutades och de tre tyngsta posterna i följande 

ordning kassör, ordförande och sekreterare får en extra tilldelning av bidraget och resterande 

del av bidrag fördelas mellan ledamöter efter deltagande i styrelsemöten.  

 

§ 9 Mötet avslutades 

 

Vid protokollet 

 

……………………….. 

Lars-Gunnar Svangård 


