Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund i Söderhamn, 2019-06-02.
Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Lars-Gunnar Svangård, Zennica Hammar, Elisabeth
Ullström och Magnus Sandström.
1 §. Lars-Gunnar Svangård välkomnade alla och förklarar mötet öppnat.
2 §. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
3 §. Tävlingsverksamhet
-

-

Tävlingar och orter samt datum för sista anmälan fastställdes. Information finns utlagd
på hemsidan. Klubbarna ska anmäla datum för kvaltävlingar senast 2019-09-30.
Kvaltävlingar ska genomföras senast:
▪ 2019-11-09 för DM Veteran
▪ 2020-01-27 för DM Mix
▪ 2020-03-16 för DM Par
▪ 2020-03-23 för DM Damer
Det som kvarstår för vinterns tävlingar är att utse orter för Div 4, vilket görs när
anmälningar om lag inkommit.

4 §. Ekonomin följer budgeten.
5 §. Tävlingsledarutbildningar
-

-

Steg 1 (inklusive uppdatering av nya regler) är planerad till 2019-09-14 – 15.
Utbildare är Thomas Winter och kursen genomförs i Gävle.
Steg 2 är planerad till 2019-10-05 – 06. Utbildare är Thomas Winter och kursen
genomförs i Sandviken.
Viktigt att klubbarna aktivt letar efter tävlingsledare som vill nyutbildas/uppdateras
och anmäler dessa senast 2019-07-15.
Ingen anmälningsavgift tas ut av medlemmar från vårt distrikt. De som kommer från
annat distrikt kommer att får betala en avgift om 500:-. Samtliga deltagare får betala
sin egen lunch som sker gemensamt med övriga deltagare.
Arrangerande klubb ansvarar för att gemensam lunch kan ätas i bridgelokalen eller i
mycket nära anslutning till denna. Klubben fixar också fika till deltagarna och får för
detta 100:- per deltagare och helg från GBF.

6 §. Hemsidan
-

Lars-Gunnar Svangård håller på att sammanställa tidigare protokoll för att lägga ut på
hemsidan. Det är protokoll från GBF bildande under år1947, årsmötesprotokoll och
styrelsemötesprotokoll under de senaste åren.

7 §. Nästa möte bestämdes till söndag den 1/9, kl 13:00 i Söderhamn. Magnus får i uppdrag
att boka bord för lunch.

8 §. Ordförande önskade alla en trevlig sommar och förklarade mötet avslutat.

Justeras av;

----------------------------------

----------------------------------

Elisabeth Ullström
Sekreterare

Lars-Gunnar Svangård
Ordförande

