
Styrelsemöte Gävleborgs BridgeFörbund 2018-09-30 

Plats: Gävle (hos Elisabeth) 

Närvarande: Lars-Gunnar, Marianne, Elisabeth, Vera, Magnus och Pierre. Magnus mötessekreterare. 

1. Föregående protokoll 
a. Bussresa, som blev inställd, var inte med i föregående protokoll. L-G beklagar detta. 
b. Punkt 4: Allsvenskan. Det blev diskussioner kring spelprogrammet, men det är TL 

som bestämmer och så blev det. 
c. Föregående protokollet godkändes. 

2. Tävlingsverksamhet 
a. DM-HighLow  i Sandviken den 6/10. Det är 8 par anmälda på nätet och 3 par 

kommer till, så tävlingen blir av. L-G är värd för tävlingen och Tore och Lennart är 
spelande TL. 

b. DM-mixed i Gävle 9/2-19. Klockslag för årsmötet, som är i samband med tävlingen, 
kommer att stå på inbjudan. Elisabeth är värd och TL är vakant än så länge. 

c. DM-par 30/3-19. Skutskär kommer inte att kunna arrangera DM-par pga. 
lokalproblem. Kolla med hemmaklubbarna om det finns intresse att vara arrangör. Vi 
kan byta plats men ej dag. 

d. DM-veteraner i Söderhamn 24/11. Magnus är värd och TL är än så länge vakant. 
Zennica kommer tillfrågas. 

e. DM-singel i Bollnäs 8/12. Pierre värd och prel. TL. Försök att ordna med reserver 
som kan hoppa i på resp. Klubb så att det blir jämna 4:or. 

f. DM-damer i Sandviken 2/3-19. Vera är värd och Tore är TL. 
g. DM-Kval: Bollnäs och Sandviken har ännu inte lämnat datum för sina kval till DM-par 

och DM-mixed. Påminnelse till klubbarna. Det krävs att det skall vara minst 4 par för 
att tävlingen skall räknas som kvaltävling till DM. 

h. Bordsavgift flyttade matcher Allsvenskan. Vi beslutar att lag som inte spelar sina 
matcher på sammandragen utan flyttar sina matcher också rekommenderas betala 
en generell bordsavgift om 30 per spelare till den klubb där matchen spelas. Ingen 
omfördelning av avgiften görs till den klubb som “missar” intäkten för den flyttade 
matchen. 

i. Sanktioner. Bollnäs BK söker sanktion för en silvertävling den 28/12 i samband med 
klubbens 75 års jubileum. Sanktion beviljas av styrelsen. 

j. Avgifter 2018/2019. Uppdatera skrivelsen Avgifter Gävleborgs BF och Svenska 
Bridgeförbundet 2017-09-27 för verksamhetsåret 2018/2019 Ansvarig Marianne. 

3. Ungdomsverksamhet 
a. Inget 

4. Ekonomi  
a. Bankbytet. Fullmakt från Lars-Gunnar behövs. 
b. Rapport. Ekonomin är fortfarande god. 

5. Tävlingsledare 
a. Tävlingsledarutbildningen i Sandviken 7-8-9 september. På 

uppdateringsutbildningen den 7:e deltog: Tore, Lennart, Stefan, Ingegerd och 
Annica. GBF betalar fikat med 75 kr per person + kursledare till Sandvikens BK. På 
TL2-utbildningen deltog: Zennica, Magnus, Lars-Gunnar, Gunnar Eleonore och Per-
Åke (från Borlänge). Zennica och Per-Åke klarade sin TL2-licens. Grattis från 
styrelsen som också tackar Sandvikens BK för arrangemanget. 



6. Hemsidan 
a. Uppdatera för DM-Par Open så att datum för spel av kvaltävlingarna på klubbarna 

syns. Ansvarig Lars-Gunnar. 
7. Övriga frågor 

a. Anmälan lagtävling. Vi behöver ha större marginal för sisat anmälan till lagtävlingar, 
som allsvenskan, så att spelprogrammet hinner komma ut i god tid innan första 
speltillfälle. 

b. Ansökan om förtjänsttecken. Sandvikens BK vill ansöka om “Förtjänsttecken i silver 
med lagerkrans” till Tore Enbarr, Sandvikens BK. Styrelsen bestyrker ansökan. 

c. Hedersmedlem. Skutskärs BK har fått en 100-åring i klubben som därmed också blev 
hedermedlem. 

8. Nästa möte 
a. Söndag den 25/11 kl. 17.00 i Sandviken. Lokal meddelas senare. 

 

 

Vid tangentbordet  dag som ovan 

 

 

Magnus Sandström                                                    Lars –Gunnar Svangård 
Sekreterare för mötet                                                Ordförande 

 

 

 

 

 


