
Gävle Bridgeklubb  Protokoll 

    20160202 

 

 

Styrelsemöte  

Närvarande:  Stefan Westlund ordförande 

  Ingegerd Eriksson     

  Inez Lagerström 

  Annika Bengtzon 

  Richard Olofsson 

  Joakim Andersson 

Adjungerad  Yvonne Ström som var med på punkten ekonomi 

 

§1 Mötets öppnande 

§2 Föregående protokoll 

 Inget speciellt 

§3 Ekonomi 

Yvonne redogjorde för balans - och resultaträkning och enligt en preliminär rapport 

kommer 2015 att sluta i stort sett med ett nollresultat.  

I samråd med pensionärerna (Stig) beslutades att inte längre betala de 2 700 per år 

som beslutades i samband med att pensionärerna gick med i GBK. Vi fortsätter att 

betala allt kaffe. 

§4 Inför årsmötet  

Årsmötet kommer att ske torsdagen den 17 mars kl 17:30. De som deltar i mötet 

spelar gratis. Alla handlingar ska vara utlagda den 1 mars .  

§5 Distriktets årsmöte 

Distriktets årsmöte kommer att ske i samband med mixfinalen den 13 februari. Stefan 

fick i uppdrag att representera Gävle BK.  

§6 Sponsorer 

Vi har tagit kontakt med de som har en platta i bridgelokalen. En del har tackat nej      

p g a ekonomi men de flesta har tackat ja till fortsatt sponsring. Yvonne skickar faktura 

till de som tackat ja.  

 

 



§7 Företagskurs 

Stefan redogjorde för en företagskurs som kommer att genomföras på tisdagkvällar    

fr o m den 23/2. Kursen kommer att vara 6 gånger och avslutas med en lagtävling 

mellan de 6 lag som är anmälda.  

§8 Övriga frågor 

Vi beslutade att anordna bridge med fest för alla medlemmar den 2 april.  Annicka 

kontaktar Lingbo. 

På skärtorsdagkväll anordnas en barometer med pris till både segraren med handikapp 

och segraren utan handikapp. Priserna kommer att vara andra än de frispel som 

annars utges. Stefan lägger ut information på hemsidan. 

Gavlegårdarna kommer och tittar på ventilationen som inte fungerar som det ska. 

Diskmaskinen har inte varit bra.  Annicka har gjort ren den ordentligt och vi kom 

överens om att se till att maskinen inte packas för full. 

§9 Nästa möte 

 

§10 Mötets avslutande 

Stefan tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Ingegerd Eriksson   Stefan Westlund 


