
 

 

Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund, videokonferens, 2021-03-21.  

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 

- DM lag spelas helgen 2021-04-10 — 11 på BBO med Zennica Hammar som tävlingsle-

dare och Lars-Gunnar Svangård som medhjälpare. De anmälda lagen kommer att ran-

kas efter sitt sammanlagda handicap. Därefter delas de i två grupper med 1, 3, 5, 7 i en 

grupp och 2, 4, 6, 8 i den andra gruppen, vilka spelar kval på lördagen. De två bästa la-

gen i varje grupp går vidare till final på söndagen. Instruktioner angående BBO för del-

tagare och lagkaptener kommer att finnas på GBF:s hemsida och också mailas till lag-

kaptenerna. 

- Förfrågan har inkommit från Dalarna om GBF är intresserad av att slå ihop deras lag-

tävling med vårt DM lag. Något lag från Skåne har också frågat om de får anmäla sig 

till vårt DM lag. Efter diskussion beslutades att säga nej till dessa förfrågningar ef-

tersom GBF redan satt upp reglerna vid inbjudan av tävlingen samt att jämnt antal lag 

finns anmälda inom distriktet. 

- Beslutades att kommande DM tävlingar spelas på RealBridge, förutom DM Singel som 

ställs in. Det innebär att DM Damer, DM Veteran, DM Mixed och DM Open Par spelas 

som direktfinaler på tidigare bestämda datum i maj. Inga kval kommer att genomföras, 

men GBF rekommenderar att alla som anmäler sig till finalerna tar ansvar för att spela 

på RealBridge minst en gång innan DM tävlingen. Det finns tävlingar på måndagar som 

arrangeras av Sandviken samt tävlingar på onsdagar som arrangeras av Uppsala. På 

hemsidan finns också länkar till instruktioner om hur man spelar på RealBridge. 

 

4 §. Sanktionsansökan 

Gävle bridgeklubb har inkommit med sanktionsansökan för en Guld tävling 2022-01-08 samt 

silvertävlingar för lag under hösten 2021 och våren 2022. GBF tillstyrker ansökan om guld-

tävlingen och skickar in den till Förbundet samt beviljar sanktion för silvertävlingarna i lag 

under hösten 2021 och våren 2022. 

 

5 §. GBF Hemsida 

Zennica håller på och arbetar fram ett förslag på hur vår hemsida ska ut. 

 

6 §. Övriga frågor 

I SBF:s stadgar står det att distriktets ordförande väljs av årsmötet. I GBF:s stadgar står det att 

ledamöter till styrelsen väljs av årsmötet och att alla poster tillsätts av ett konstituerande sty-

relsemöte. Frågan till SBF var hur de ser på våra stadgar. 

Svaret vi fick att från chefsjurist Elin Johansson och Simon Granath är att det är inga problem 

med att styrelsen själv utser ordförande inom sig om inte stadgarna säger annat. 



 

 

 De påpekade att när förbundsstadgarna så småningom kommer att omarbetas så lär det stå 

kvar att årsmöten (riks, distrikt, klubb) ska utse sin styrelseordförande och sin valberedning. 

 

 

7 §. Nästa möte 

Nästa möte bokades till söndag den 18 april kl. 17:00 

 

8 §. Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 

Justeras av; 

 

 

Elisabeth Ullström   Lars-Gunnar Svangård  

Sekreterare   Ordförande 


