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Nuvarande lydelse Ny Lydelse Kommentar 

§5 
Räkenskapsår 
VBF:s räkenskapsår omfattar tiden fr 
o m den 1 juli t o m den 30 juni 
nästföljande år 
 

§5 
Räkenskapsår 
VBF:s räkenskapsår omfattar tiden 
fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 
31 augusti nästföljande år 
 

Vårt verksamhetsår och 
räkenskapsår ska vara 
samma som Svenska 
bridgeförbundets. 

§6 
Styrelsens sammansättning 
VBF leds av en styrelse bestående av 
VBF:s ordförande, ordföranden för 
VUBF samt minst 4 och högst 6 
övriga ordinarie ledamöter. 
Därutöver utses 2 suppleanter. 
Styrelsen tillsätter inom sig 
resterande styrelseposter 

§6 
Styrelsens sammansättning 
VBF leds av en styrelse bestående 
av VBF:s ordförande, samt minst 4 
och högst 6 övriga ordinarie 
ledamöter. Därutöver utses 2 
suppleanter. Styrelsen tillsätter 
inom sig resterande styrelseposter 

Det finns idag inget 
ungdomsförbund. Därav 
kan inte kravet på 
ordförande av VUF stå 
kvar. 

§7 
Förvaltning 
VBF:s räkenskaper avslutas per den 
30 juni och skall vara revisorerna 
tillhanda senast den 1 augusti 
samma år 

§7 
Förvaltning 
VBF:s räkenskaper skall vara 
revisorerna tillhanda senast den 1 
månad efter att räkenskapsåret 
avslutats. 

Vårt verksamhetsår och 
räkenskapsår ska vara 
samma som Svenska 
bridgeförbundets. 

§10 
Årsstämman 
Tidpunkt för årsstämman skall av 
styrelsen fastställas senast den 1 juni 
och därefter snarast meddelas 
anslutna föreningar 

§10 
Årsstämman 
Tidpunkt för årsstämman skall av 
styrelsen fastställas senast den 1 
augusti och därefter snarast 
meddelas anslutna föreningar 

Eftersom vi skjuter fram 
verksamhetsåret så 
flyttas beslutet fram 2 
månader. 

§10 
Årsstämman 
Ingen förening får dock utöva 
rösträtt för mer än en femtedel av 
det sammanlagda antalet röster vid 
stämman. 

§10 
Årsstämman 
Ingen förening får dock utöva 
rösträtt för mer än 49% av det 
sammanlagda antalet röster vid 
stämman. 

Vi är idag bara 4 
föreningar så det är inte 
möjligt att bara ha 1/5 av 
röstlängden. 49% ser till 
att ingen förening får 
majoritet. 

§12 
Representation  
Spelare kan tillhöra flera föreningar 
men får endast representera en 
förening under spelåret 1/7-30/6 i 
tävlingar anordnade/sanktionerade 
av SBF eller VBF 

§12 
Representation  
Spelare kan tillhöra flera föreningar 
men får endast representera en 
förening under verksamhetsåret i 
tävlingar 
anordnade/sanktionerade av SBF 
eller VBF 

Korrigerar så det passar 
det nya 
verksamhetsåret. 

 


