Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund, videokonferens, 2021-02-28.
Närvarande: Marianne Melchior Ericson, Lars-Gunnar Svangård, Elisabeth Ullström, Zennica
Hammar, Magnus Sandström och Thomas Groth.

1 §. Lars-Gunnar Svangård välkomnade alla och förklarar mötet öppnat.
2 §. Protokollet från föregående möte godkändes.
3 §. Tävlingsverksamhet
- Diskussion fördes om distriktets ansvar att utlysa tävling för kvalificering till SM Par
Nybörjare. Nybörjarträffen får spelas online (RealBridge eller BBO) och kan arrangeras av respektive klubb. Alla spelare som uppfyllde kriterierna för att delta i Nybörjarträffen 2020 får även delta i 2021 års upplaga dvs de som gått nybörjarkurs 1 juli 2018
eller senare. GBF bedömning är att det blir svårt att genomföra kval i år då underlag
saknas för ett sådant genomförande.

- DM lag spelas helgen 2021-04-10 — 11. GBF beslutade att tävlingen genomförs online
via BBO. Sista anmälningsdag är 2021-03-20. Blir det 6 lag eller färre, så spelas direktfinal över lördag och söndag. Blir det fler lag anmälda, så kommer dessa att delas in i
två eller tre grupper som spelar kval på lördagen. De två bästa lagen i varje grupp går
vidare till final på söndagen. Avgiften beslutades till 800:- per lag, som ska täcka kostnaden för förbundsavgiften, avgift för silverpoäng och avgift till tävlingsledare.

4 §. Ekonomi
Förfrågan har kommit från klubbar om det inte finns något bidrag att söka för exempelvis lokalhyror under pandemin. GBF rekommenderar klubbarna att kontakta sin egen kommun och
eventuellt SISU för ansökan om lokala bidrag till föreningar.

5 §. GBF Hemsida
Diskussion fördes om hur man bättre kan marknadsföra bridgen via hemsidan och få den
första inloggnings sidan att se trevligare ut. Zennica får i uppdrag att ta fram ett förslag på ny
inloggnings sida.

6 §. Övriga frågor
På föregående möte diskuterades en skillnad i stadgarna hos förbundet och i våra stadgar, med
anledning av att en medlem har påtalat detta. GBF förklarade sin syn i frågan. Medlemmen
tyckte förklaringen var bra, men vill att detta även stäms av med förbundet. Lars-Gunnar
Svangård får i uppdrag att kontakta förbundet i denna fråga.

7 §. Nästa möte
Nästa möte bokades till söndag den 21 mars kl. 17:00

8 §. Ordförande förklarade mötet avslutat.
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