
 

 

Mötesprotokoll för Gävleborgs Bridgeförbund 2021-09-05 i Söderhamn.  

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 tävlingar med direktfinaler planerades till 

o HighLow i Sandviken 2021-10-10 (inkl. årsmöte) 

o Singel 2021-10-31 (Ort meddelas senare) 

o Dam i Skutskär 2021-11-27 

o Mix i Sandviken 2021-02-05 

o Veteran i Söderhamn 2022-03-26 

o Par i Gävle 2022-04-23 

- Final i DM Lag planeras till Gävle 2022-03-05 — 06. Om fler än 10 lag anmäler sig 

kommer kval att genomföras 2022-02-19. Orter meddelas senare. 

- Avgifter till DM tävlingarna justeras och dokument på hemsidan ska uppdateras. 

- Sanktionsansökan beviljas för Sandvikens BK:s ligaspel för Gröna Hissen. Varje lag 

spelar 13 matcher (24 brickor/match) och tävlingen startar 2021-09-21. 

 

4 §. Ekonomi 

Verksamhetsåret tom 2021-08-31 kommer gå med ett överskott på c:a 18.000:- Det beror på 

att GBF varit tvungen att ställa in alla planerade utbildningsaktiviteter och flertalet av DM-

tävlingarna pga den pågående pandemin. 

 

5 §. Inför årsmötet 2021-10-10 

Handlingarna kommer under hand att läggas ut på distriktets hemsida. Kallelse med informat-

ion om val av ledamöter, antal röstberättigade och fullmakt skickas till ordförande i respektive 

klubb. 

 

6 §. Riksstämman 2021-11-20 

GBF kommer att representeras av Marianne Melchior Ericson, Lars-Gunnar Svangård och 

Zennica Hammar på Rikstämman i Örebro 2021-11-20. Program finns på förbundets hemsida. 

 

  



 

 

7 §. Utbildning 

Utbildning för administratörer i Ruter planeras in under hösten 2021 i Sandviken troligtvis i 

november eller början på december. Det bli en dag med utbildning för nybörjare och en dag 

för mer erfarna. Sandviken kommer att skicka ut inbjudan med datum. Deltagarna måste ta 

med en bärbar dator med Ruter programmet installerat. GBF subventionerar utbildningen med 

ett arvode till utbildningsarrangören och fikaavgifter för deltagarna. 

På förbundets TL-seminarium/utbildning steg 3 i Örebro 2022-01-14 —16 kommer Marianne 

Melchior Ericson och Zennica Hammar att delta. 

 

8 §. GBF Hemsida 

Hemsidan kommer att uppdateras med aktuell information. 

 

9 §. Nästa möte kommer att ske via Teams. 

 

10 §. Ordförande förklarade mötet avslutad.  

 

Justeras av; 

 

 

 

Elisabeth Ullström   Lars-Gunnar Svangård  

Sekreterare   Ordförande 


