
Ej giltiga stadgar från 2020-02-09 

Stadgar för Gävleborgs Bridgeförbund 

  

Stadgeändringar beslutade den 11 februari 2018 är markerat gult. 

Allmänna bestämmelser  

§ 1 

Gävleborgs Bridgeförbund, nedan kallat Förbundet, är en ideell sammanslutning av såsom 

föreningar organiserade klubbar inom det distrikt som fastställts av Svenska Bridgeförbundet, 

fortsättningsvis kallat SBF. Distriktet omfattar i huvudsak Gävleborgs län. Förbundet har till 

ändamål att:  

• Verka för förståelse och intresse för bridgespelet och därigenom bidra till dess 

fortsatta utveckling. 

• Bistå klubbar och deras medlemmar med råd och vägledning i bridgefrågor. 

• Arrangera och leda distriktets tävlingar eller uppdra åt viss förening att ansvara för 

vissa tävlingar. 

• Enligt SBF:s direktiv svara för arrangemang av förberedande omgångar i svenska 

mästerskap samt att inom distriktet medverka till genomförande av övriga tävlingar på 

riksnivå. 

• Samarbeta med andra motsvarande sammanslutningar, inom och utom landet. 

• Övervaka och fullgöra vad på Förbundet ankommer i enlighet med egna och SBF:s 

stadgar och beslut. 

• Såsom medlem av SBF företräda sina medlemmars intressen. 

 

Verksamhetsår 

§2 

Förbundets verksamhetsår omfattar kalenderår. 

 

Medlemskap 

 § 3 

Medlem i Förbundet är varje fysisk person som vunnit inträde till i Förbundet ansluten klubb 

och som inom föreskriven tid erlagt stadgeenliga avgifter. 

Förbundet kan, på styrelsens förslag och enligt beslut av årsmöte, till hedersledamot kalla 

särskilt förtjänt person.  

Klubb som önskar ansluta sig till Förbundet, ställer inträdesansökan till styrelsen. Till 

ansökan fogas i två exemplar uppgift om antalet medlemmar, styrelsens sammansättning och 

korresponderande ledamots namn, adress, telefon och e-postadress. Förbundet avgör frågan 

om anslutning och vidarebefordrar vid beviljad ansökan ett exemplar av dessa uppgifter till 

SBF.  
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Avslås ansökan, har klubben rätt att överklaga hos SBF:s styrelse, som efter yttrande från 

Förbundet, slutligt avgör frågan. Klubben skall i förekommande fall upplysas av Förbundet 

om denna rätt.  

Det åligger Förbundet att, sedan klubb vunnit inträde, tillse att klubben fungerar med egna 

stadgar som står i överensstämmelse med SBF:s och Förbundets ändamål.  

 Klubb som önskar utträda ur förbundet, gör härom skriftlig anmälan, ställd till Förbundet.  

Utträdesansökan häver ej skyldigheten att till respektive organisationer fullgöra stadgade 

medlemsåligganden intill dess utträdet vunnit giltighet.  

Enskild medlem eller klubb som inte efterkommer Förbundets stadgar och övriga 

bestämmelser, som resterar med förfallna avgifter under mer än en månad efter påminnelse 

eller som grovt äventyrar Förbundets anseende, kan uteslutas ur Förbundet.  

Enskild medlems eller klubbs uteslutande ur Förbundet fastställs (med undantag för vad som 

sägs i SBF:s stadgar) av SBF:s styrelse, varvid för uteslutning fodras två tredjedelar av 

angivna röster.  

Uteslutning eller frivilligt utträde ur Förbundet medför ej rätt att återfå till Förbundet erlagda 

avgifter eller rätt till Förbundets tillgångar såvida ej SBF upplöses, i vilket falls SBF:s stadgar 

tillämpas.  

Organisation eller medlem som uteslutits ur Förbundet kan efter ansökan beviljas återinträde. 

Ärendet avgörs av den instans som beslutat om uteslutningen. Därvid kan fastställas att 

eventuellt förfallna och ej avlagda avgifter skall erläggas vid återinträdet.  

 

Avgifter 

 § 4 

Varje klubb erlägger till Förbundet en årsavgift. Denna beräknas per enskild medlem inom 

respektive klubb och fastställs varje år av årsmötet. Därvid kan Förbundet fastställa den avgift 

för löpande spelår som SBF:s riksstämma beslutat senast.  

  

Representation  

§ 5  

Byte av representationsklubb får ske enligt SBF:s stadgar. 

  

Sanktionsförfarande  

§ 6 

Klubb som önskar arrangera inbjudningstävling är skyldig att i god tid, helst 60 dagar före 

planerad tävling, hos Förbundet anhålla om sanktion för tävlingen samt snarast efter tävlingen 

publicera resultatlista.  
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Disciplinära åtgärder  

§ 7 

Förbundets styrelse kan, med avgivande av skäl, tilldela klubb och enskild medlem skriftlig 

varning.   

Förbundets styrelse kan också döma medlem till avstängning från spel inom SBF upp till en 

tid av tre månader. Uteslutning av klubb till följd av obetalda avgifter enligt § 4 kan fastställas 

av Förbundet, medan uteslutning av andra skäl fastställs av SBF:s styrelse.  

Varje avstängnings och uteslutningsbeslut meddelas medlemmen/klubben skriftligt och 

motiveras samtidigt som upplysning lämnas om rätt till överklagande. Förbundet lämnar i 

dessa fall omgående skriftlig rapport till SBF.   

Förbundets avstängnings-/uteslutningsbeslut kan överklagas hos SBF:s styrelse inom en 

månad efter mottagandet.  

Förbundet må hänskjuta fråga om åtgärd mot klubb eller enskild medlem till SBF:s styrelse. 

Så skall ske när strängare straff än vad i föregående stycke sagts, syns motiverat.  

Beslut av SBF:s styrelse vad gäller avstängning och uteslutning kan ej överklagas. Sådant 

beslut med motivering skall omedelbart skriftligen meddelas den dömde. Innan disciplinär 

åtgärd beslutas skall berörd part beredas tillfälle till yttrande.  

 

Styrelsen  

§ 8 

 

Förbundets angelägenheter handhas en styrelse bestående av ordförande och ytterligare fem 

ledamöter. 

Ordförande väljs årligen vid ett konstituerande styrelsemöte. Ledamöterna väljs på två år och 

tre ledamöter är i tur att avgå varje år. 

Styrelsen äger utan årsmötets hörande fritt bestämma om anordnandet av alla Förbundets 

angelägenheter på sätt som ej står i strid med dessa stadgar eller med av årsmötet givna 

direktiv.  

Styrelsen utser ombud till SBF:s riksstämma, om SBF kallar till stämma. Till röstberättigat 

ombud må ej utses den som under året varit ledamot i SBF:s styrelse, ej heller tjänsteman i 

SBF 

Styrelsen är beslutför då tre ledamöter deltar i avgörandet och är ense om beslutet. Om fyra 

eller fler ledamöter är närvarande gäller flertalets mening som styrelsens beslut. Vid lika 

röstetal har ordföranden vid sammanträdet utslagsröst. I frågor som anges i § 7 erfordras alltid 

att minst fyra ledamöter är närvarande varav minst tre biträder beslutet.  
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Valberedning  

§ 9 

 

Klubbarna i distriktet föreslår ledamöter, revisorer och revisorssuppleant till årsmötet. 

 

Ledamöter till styrelse: 

De sex största(1) klubbarna i distriktet ansvarar var för sig att föreslå en ledamot till 

förbundsstyrelsen GBF. Ledamoten väljs på två år. Om en ledamot slutar sitt uppdrag innan 

mandatperiodens utgång ansvarar klubben att en ersättare väljs. 

 

Revisorer och revisorssuppleant 

De två största(1) klubbarna i distriktet ansvarar att föreslå var för sig en revisor till årsmötet. 

Den tredje största(1) klubben i distriktet ansvarar att föreslå en revisorssuppleant till årsmötet. 

 

Alla poster i styrelsen fördelas vid ett konstituerande styrelsemöte som hålls snarast efter 

årsmötet. 

 

Revision  

§ 10 

För granskning av Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen vid 

ordinarie årsmöte två revisorer jämte en suppleant. Det åligger revisorerna att granska och 

genomgå Förbundets räkenskaper, styrelseberättelse, styrelsens protokoll och övriga 

handlingar, vilka samtliga skall vara revisorerna tillhanda minst 21 dagar före årsmötet, att 

kontrollera räkenskapernas överensstämmelse med kassa och tillgångar samt att till ordinarie 

årsmöte avge skriftlig berättelse över revisionen och därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet 

för styrelsen.  

Årsmöte  

§ 11 

Förbundet samlas till årsmöte en gång om året före mars månads utgång. Extra förbundsmöte 

hålls när SBF eller styrelsen eller revisorerna eller minst en tredjedel av klubbarna så 

påfordrar.  

 Kallelse till mötet sker skriftlig senast 21 dagar före mötet. Kallelse till extra förbundsmöte 

sker skriftligt senast 8 dagar före mötet. 

 

 

 

 

 

 

Fotnot(1)  Med största klubbarna avser antal medlemmar i klubbarna. 
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Dagordning vid ordinarie årsmöte. 

§12 

1. Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd.  

2. Föredragningslista  

3. Val av ordförande för mötet.  

4. Val av sekreterare för mötet.  

5. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll. 

 6. Mötets behöriga utlysande.  

7. Styrelsen och revisorernas berättelser.  

8. Balansräkning  

9. Ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Styrelsens budget för löpande verksamhetsår.  

11. Bestämmande av avgifter till förbundet.  

12. Behandling av motioner som senast åtta dagar före årsmötet skriftligen inkommit till 

styrelsen. 

13. Ärenden som styrelsen önskar behandlade på mötet. 

14. Val av styrelseledamöter.  

15. Val av revisorer och revisorssuppleant. 

16. Övriga frågor. 

17. Mötets avslutning 
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Om minst tre fjärdedelar av antalet vid mötet representerade klubbar är ense därom, kan 

ärenden som ej gäller Förbundets upplösning eller stadgeändring upptagas till behandling och 

beslut under punkt 13 på föredragningslistan, även om ärendet i fråga ej specificerats i 

kallelsen/föredragningslistan.  

Vid extra förbundsmöte må endast beslutas om ärende som angivits i kallelsen.  

 

Rösträtt vid årsmöte  

§ 13 

Rösträtt vid Förbundets årsmöte har ombud som befullmäktigats av ansluten klubb, som äger 

en röst per påbörjat 25-tal medlemmar enligt senaste redovisningen till Förbundet. Ombud får 

ej vara ledamot i eller suppleant i förbundsstyrelsen. Ombud har rätt att representera högst två 

klubbar vid mötet.   

Medlem som ej äger rösträtt, må utan hinder därav delta i förhandlingarna.  

Omröstning sker öppet, såvida ej sluten votering begäres.  

Såsom årsmötets beslut gäller, utom i fall som avses i § 14 och §15, den mening som omfattas 

av högsta röstetal. Vid lika röstetal avgörs saken genom lottdragning.  

  

Stadgeändring 

§ 14 

Beslut om ändring eller komplettering av Förbundets stadgar skall fattas på ordinarie årsmöte 

och biträdas av minst två tredjedelar av det representerade antalet röster. Förslag till 

stadgeändring som skall prövas på möte, bifogas kallelsen till mötet.  

  

Förbundets upplösning 

§ 15 

Vad i § 14 sagts gäller även beslut om Förbundets upplösning. Därvid fodras tillika att 

beslutet fattats vid två efter varandra inom en månad följande möten. Vid upplösningen 

befintliga tillgångar skall fördelas mellan de inom Förbundet aktiva klubbarna i proportion till 

medlemsantalet de senaste fem åren före upplösningen.  


