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Revisionshistoria

Rev. Datum Av Revision
A 1948-01-30 LG Första utgåva godkändes av årsmötet

1948-02-17 LG Stadgarna stadfästes, vid allmänt sammanträde
B 1952-10-02 LG § 11.1 och 12 har tillkommit.
    Godkänt vid allmänt sammanträde
C 1957-09-17 LG § 8 är ändrad. Beslutat vid allmänt sammanträde
D 1969-01-24 LG § 9 är ändrad. Beslutat av årsmötet
E 1993-08-26 LG § 9 är ändrad. Beslutat vid styrelsemöte
F 2004-05-26 LG Genomgående uppgradering
G  2008-09-25 NEG Ändrad distriktstillhörighet

1   Föreningens ändamål

 Vänersborgs Bridgesällskap (VBS), som bildades den 2 oktober 1946, är en
ideell förening, som har till ändamål
· att bereda sina medlemmar möjlighet till bridgespel,
· att verka för förståelse och intresse för bridgespelet och att genom
 information och kursverksamhet bidraga till dess utveckling,
· att såsom ansluten till Förbundet Svensk Bridge, Riksförbundet, och
 Bohuslän-Dals Bridgeförbund företräda enskilda medlemmar.

2   Medlemskap

 Medlem i VBS är varje fysisk person, som inom föreskriven tid erlagt stadgade
avgifter.
Hedersmedlem kan utses av VBS årsmöte och kan på förslag av styrelsen kallas
vid årsmöte.
Medlemskap i VBS förutsätter att stadgade avgifter erläggs inom föreskriven
tid.
Medlem i föreningen är också medlem i Riksförbundet och i Bohuslän-Dals
Bridgeförbund.
Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga
föreskrifter samt iakttaga ett för föreningen, överställda organisationer och
tävlingsbridgen hedrande uppförande.

  Brott mot gällande stadgar och bestämmelser kan föranleda varning,  avstängning
eller uteslutning ur VBS, om vilket styrelsen beslutar. Ansökan om prövning av
utdömt straff kan göras hos Bohuslänn-Dals Bridgeförbund.
Av Bohuslänn-Dals Bridgeförbund resp. Riksförbundet fattat beslut om

 avstängning resp. uteslutning av enskild medlem gäller även inom VBS.
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 3   Avgifter

 Medlemsavgifter erlägges i enlighet med Riksförbundets beslut. Eventuella
interna medlemsavgifter till VBS beslutas vid årsmötet.
För deltagande i spel som arrangeras av VBS skall varje spelare erlägga en
avgift, vars storlek bestämmes av årsmötet.

4   Verksamhetsår

 VBS verksamhets- och räkenskapsår räknas från 1/9 - 31/8.

5   Styrelse

 · VBS styrelse har sitt säte i Vänersborg.
· VBS verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande, 6 övriga
ordinarie ledamöter. Styrelsen väljes för 2 år med hälften
avgående vartannat år.
· Styrelsens ordförande utses vid årsmötet medan styrelsen i övrigt konstituerar
sig efter eget gottfinnande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare, kassör samt ombud till Bohusl&auml;n-Dals Bridgeförbunds möte.
· Styrelsen är beslutför, då minst 4 ledamöter är närvarande.
· Styrelsen beslutar angående firmateckning av föreningen.
· Under verksamhetsåret skall ett antal styrelsemöten hållas, vilka skall
protokollföras.
· Styrelsen skall hålla sig underrättad om och ombesörja verkställighet av
de stadgar, beslut och bestämmelser som gäller inom Riksförbundet och
Bohuslän-Dals Bridgeförbund. Styrelsen skall tillse att ett fullständigt
medlemsregister hålls uppdaterat.

6   Revision

 För granskning av VBS räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmötet,
för ett år åt gången, två revisorer och en suppleant.
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7 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas under september månad. Styrelsen fungerar från
årsmöte till årsmöte. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen, minst 14 dagar

 före mötesdagen.
All omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärs.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst,
om omröstningen skett öppet. I annat fall avgörs saken genom lottning.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Fastställande av dagordning
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5. Mötets behöriga utlysande
6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Intern medlemsavgift
9. Styrelsens budgetförslag för kommande verksamhetsår
10. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
11. Val av övriga styrelseledamöter
12. Val av revisorer och revisorssuppleant
13. Val av tävlingskommitté
14. Val av valberedning
15. Inkomna motioner

7.1 Motioner

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före utsatt
dag för årsmötets avhållande.

8 Stadgeändring och upplösning av VBS

För ändring eller komplettering av VBS stadgar eller upplösning av föreningen,
fordras att ärendet har angetts i skriftlig form.
För beslut fordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande

 sammanträden med minst 14 dagars tidsintervall.
Om sällskapet upplöses, skall VBS medel och tillgångar ställas till
Bohusl&auml;n-Dals Bridgeförbunds förfogande för bridgens främjande inom

 Distriktet i synnerhet inom Vänersborg.
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9   Representation

 Spelare kan tillhöra flera föreningar men får endast representera en förening
under spelåret, 1 juli- 30 juni, i tävlingar anordnade respektive sanktionerade
av Riksförbundet eller dess distriktsförbund.


