Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund i Gävle, 2020-01-18.
Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Lars-Gunnar Svangård, Zennica Hammar och
Elisabeth Ullström
Frånvarande; Magnus Sandström.
1 §. Lars-Gunnar Svangård välkomnade alla och förklarar mötet öppnat.

2 §. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 §. Genomgång gjordes av handlingar inför årsmötet den 9 februari. Det hade inte inkommit
några motioner, men sista dag för inlämning är 1 februari.

4 §. Tävlingsverksamhet
Styrelsen beslutade anta nedanstående förslag till regler vid lagtävlingar arrangerade av GBF
dvs. lagtävlingar i division 4 samt kval till Lag DM:
-

-

-

Matcher skall om möjligt spelas på för serien förbestämda speldatum
Sista sammandraget är normalt sista speldag och inga matcher får flyttas till datum
efter sammandraget.
o Om särskilt ömmande förhinder inträffar samma dag som sista sammandraget
spelas och som kommuniceras så snart det är möjligt, dock senast innan
spelstart, så kan matchen spelas inom en vecka efter sista sammandraget.
Vid flytt av match skall flyttande lag spela matchen på motståndarnas hemmaplan,
oavsett hur spelschemat såg ut, samt betala bordsavgiften för motståndarlaget och det
egna laget till den klubb som stod som arrangör för ordinarie speltillfälle.
För lag som oannonserat inte kommer till spel döms W.O. och bestraffas enligt
regelverket för Allsvenskan. Vid sen ankomst bestraffas ett lag enligt SBFs Generella
regelverk för tävlingar.

5 §. Ekonomin följer budgeten.

6 §. Utbildningar
-

Steg 1 utbildning genomförs vartannat år dvs. nästa gång hösten 2021.
Intresserade till Steg 2 försöker vi anmäla till annat distrikt exempelvis Uppsala.
Ny Ruter-utbildning exempelvis grund och/eller fortsättning samt framtagning av
mallar planeras till hösten.

7 §. Förfrågan från Svenska Bridgeförbundet
SBF har skickat ut en förfrågan till distrikten om tolkning av beslut på riksstämman om
retroaktiv ersättning för mixlandslaget i VM 2019. Frågan har uppkommit med anledning av
en tvist om ersättning och gäller om bifallet till motionen också avsåg att kostnaderna till
mixlandslaget ingick retroaktivt i beslutet (Alt A) eller om det inte ingick (Alt B).
A. Distriktet avsåg att godkänna motionen inklusive en retroaktiv ersättning för VM i
Wuhan i september 2019.
B. Distriktet avsåg att godkänna motionen men med effekt från RS, alltså att retroaktiv
ersättning inte ska ges för VM i Wuhan i september 2019 utan endast för mästerskap
som spelas efter RS.
GBF har svarat att när vi röstade på stämman avsåg vi alternativ B, dvs. att retroaktiv
ersättning inte ska ges för VM i Wuhan i september 2019 utan endast för mästerskap som
spelas efter RS.

8 §. Arrangemang av DM-tävling.
Allmän diskussion fördes gällande handikappanpassning på DM-tävlingar. Det är
exempelvis mycket viktigt att kortlekar är av god kvalitet, så att de är lätta att hantera.

9 §. Nästa möte bestämdes till söndagen den 9/2, i Sandviken.

10 §. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras av;

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

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

Elisabeth Ullström
Sekreterare

Lars-Gunnar Svangård
Ordförande

