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Upplands Bridgeförbund bildades den 20 mars 1947 

Stadgarna reviderades vid årsstämma den 8 september 1990 

Stadgarna uppdaterade och reviderade vid årsstämma den 10 september 2016 

Stadgarna anpassade till Svenska Bridgeförbundets stadgar den 25 mars 2020 

  



§ 1. Allmänna bestämmelser och ändamål 

Upplands Bridgeförbund, organisationsnr 817602-8572, i det följande kallat UBF, är en 
ideell förening ansluten till Svenska Bridgeförbundet, i det följande kallat SBF, och är 
underställd SBF:s vid varje tillfälle gällande stadgar. 

Distriktsförbundets ändamål är 

att verka för förståelse och intresse för bridge och genom information och 
kursverksamhet bidra till bridgens utveckling 

att ge stöd för en utveckling av ungdomsverksamheten 

att bistå distriktets klubbar och enskilda medlemmar med råd i frågor rörande bridge 

att samarbeta med andra motsvarande sammanslutningar 

att arrangera tävlingar om distriktsmästerskap, SM-kvalificeringar och 

inom distriktet medverka till genomförandet av övriga tävlingar på riksnivå. UBF kan 
uppdra åt underställd klubb att genomföra nämnda tävlingar. 

att bedriva annan verksamhet som befrämjar bridgeverksamheten 

att övervaka och fullgöra vad som på UBF ankommer i enlighet med egna och SBF:s 
stadgar och beslut 

§ 2. Medlemskap 

Medlem i SBF är varje fysisk person, som vunnit inträde i till UBF ansluten klubb och 
som inom föreskriven tid erlagt stadgade avgifter. Medlemskap kan även vinnas genom 
”Ständigt medlemskap” enligt vid varje tillfälle gällande regelverk. Endast medlem enligt 
dessa bestämmelser har rätt att delta i tävlingar på förbundsanslutna klubbar. 
Undantag kan dock göras för spelare bosatta utomlands och som är medlemmar i en till 
sitt moderförbund ansluten klubb. 

Introduktionsmedlem, kallad I-medlem, är en fysisk person som vid första speltillfället 
ansluts till klubb med fritt medlemskap enligt vid varje tillfälle gällande regelverk. 

Klubb som önskar ansluta sig till SBF inger inträdesansökan till UBF. Till ansökan 
fogas, i två exemplar, uppgift om 
- antalet medlemmar, styrelsens sammansättning och kontaktperson 
- ledamöternas och kontaktpersonens namn, adress , telefon samt e-postadress 

UBF avgör frågan om anslutning och vidarebefordrar, vid beviljande, ett exemplar av 
ansökan, inklusive bilagor, till SBF. 

Avslås ansökan har klubben rätt att överklaga hos SBF:s styrelse som - efter yttrande av 
UBF- slutligt avgör frågan. Det åligger UBF att informera klubben om dess rätt till 
överklagande. 

§ 3. Hedersledamot och UBF:s förtjänsttecken 

SBF kan, på distriktsstyrelsens förslag och enligt beslut av riksstämman, till 
hedersledamot utse särskilt förtjänt person. 

Hedersledamot inom UBF utses på styrelsens förslag och efter årsstämmans beslut. 

UBFs förtjänsttecken utdelas av distriktsstyrelsen. Klubb får föreslå lämplig kandidat, 
varvid redogörelse lämnas om arten och omfattningen av den verksamhet som föreslagen 
person utövat. 

För erhållande av förtjänsttecken gäller att personen utfört ett omfattande och 
förtjänstfullt arbete för distriktsförbundet eller klubb inom distriktet. Vanligtvis krävs 
minst sju års aktivt arbete. 

§ 4. Medlemskaps upphörande 

Klubb, som önskar begära utträde ur SBF, ska göra en skriftlig anmälan till UBF. 
Klubbens skyldigheter till respektive organisationer att fullgöra stadgade 
medlemsåligganden kvarstår till dess utträde vunnit giltighet. 

Enskild medlem eller klubb, som inte efterkommer SBF:s eller UBF:s stadgar och övriga 
bestämmelser eller som resterar med förfallna avgifter under mer än en månad eller som 
grovt äventyrar SBF:s eller UBF:s anseende, kan uteslutas ur SBF. 

Vid enskild medlems eller klubbs uteslutning ur eller frivilligt utträde ur SBF gäller vad 
som vid varje tillfälle sägs i SBF:s stadgar och regelverk. 

  



§ 5. Återinträde i SBF 

Klubb eller enskild medlem, som uteslutits ur SBF, kan efter ansökan beviljas 
återinträde. Ärendet avgörs av den instans som beslutat om uteslutningen. Härvid kan 
fastställas att eventuellt tidigare förfallna och ej erlagda avgifter ska erläggas vid 
återinträdet. 

§ 6. Avgifter 

Distriktsförbundets räkenskapsår sammanfaller med det räkenskapsår som SBF har (för 
närvarande 1 september till och med 30 augusti påföljande år). 

Medlemsavgifter till SBF fastställs på ordinarie riksstämma för det verksamhetsår som 
börjar den 1 september året efter stämman samt för därpå följande verksamhetsår. 

Medlemsavgifter till UBF för nästkommande räkenskapsår fastställs på ordinarie 
årsstämma. 

Medlemsavgift till klubb fastställs vid dess årsmöte. 

Enskild medlems avgift inkluderar årsavgifterna till såväl SBF som UBF. 

Ny medlem är avgiftspliktig när inträde i klubb beviljats. 

I övrigt gäller, för avgifter, vad som sägs i SBF:s stadgar. 

§ 7. Styrelse och förvaltning 

UBF:s angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fem (5) och högst åtta 
(8) ledamöter vilka utses av årsstämman. 

Anställd i UBF är inte valbar till någon av i föregående stycke nämnda poster. 

UBF:s ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter väljs på två år, men högst hälften 
av dessa nyväljs varje år. 

Styrelsen utser inom sig, vid ett konstituerande möte, vice ordförande, sekreterare och 
kassör liksom ett verkställande utskott på tre (3) personer. 

Styrelsen beslutar i alla distriktets angelägenheter med undantag för stadgeändring och 
upplösning samt ärenden som enligt dessa stadgar ska behandlas av årssstämman. 

Styrelsen ska årligen, till årsstämman, lämna en förvaltningsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret. Till förvaltningsberättelsen ska fogas resultat- och balansräkning. 

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst fem är närvarande.  

Styrelsen beslutar genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som 
mötesordförande biträder. Verkställande utskottet får besluta i brådskande ärenden. 
Sådant beslut ska protokollföras och underställas styrelsen vid kommande styrelsemöte. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst tre styrelseledamöter 
så kräver. 

Kallelse till styrelsesammanträde ska, jämte föredragningslista, skickas minst fyra dagar 
före mötet. 

Vid styrelsesammanträden ska protokoll föras. Protokollen ska föras i nummerföljd och 
ska, till riktigheten, bestyrkas av ordförande samt föredras och godkännas vid nästa 
styrelsemöte. 

I brådskande, och i enstaka, mindre viktiga ärenden, må beslut fattas genom skriftlig 
omröstning varvid samtliga ledamöter tillskrivs med angivande av sista svarsdatum. 

Sådant beslut ska omgående protokollföras och infogas i närmast följande 
sammanträdesprotokoll. 

§ 8. Distriktsförbundets firma 

UBF:s firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av den eller de som styrelsen årligen 
bemyndigar enligt särskilt, protokollfört beslut. 

§ 9. Revision 

För granskning av förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen, vid 
ordinarie årsstämma, två (2) revisorer jämte en (1) revisorssuppleant. 

Revisorerna ska granska förbundets räkenskaper, förvaltningsberättelse, protokoll och 
övriga handlingar, vilka samtliga ska vara tillgängliga fyra (4) veckor före ordinarie 
årsstämma. 

Revisorerna ska till styrelsen senast två (2) veckor före årssstämman avge 
revisionsberättelse och därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

  



§ 10. Årsstämma 

Ordinarie årsstämma hålls varje år i oktober månad på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. Till extra årsstämma kallas när styrelsen så anser lämpligt eller minst en 
femtedel av förbundets anslutna klubbar så kräver. 

Tidpunkt för årsstämman ska fastställas av styrelsen senast den 31 maj och därefter 
snarast offentliggöras. Anslutna klubbar informeras på digitalt sätt varvid 
bestämmelserna om motionstid särskilt ska påtalas. 

Formell kallelse till årsstämma ska, jämte förvaltningsberättelse, resultat- och 
balansräkning och föredragningslista, på digitalt sätt sändas till klubbarna senast två 
(2) veckor före årsstämman. 

Motion från klubb eller enskild medlem ska, för att kunna behandlas på årsstämman, 
vara UBF:s styrelse tillhanda senast den 31 augusti. Samtliga i rätt tid inkomna 
motioner ska, med styrelsens till- eller avstyrkan bifogas den formella kallelsen och 
därefter föreläggas årsstämman för avgörande. 

Föredragningslista vid årsstämma 
1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd 

2. Föredragningslista 
3. Val av ordförande för årsstämman 
4. Val av sekreterare för årsstämman 
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 
6. Årsstämmans behöriga utlysande 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser 
8. Godkännande av resultat- och balansräkningen 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Avgift till UBF för nästkommande år 
11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår 
12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 
13. Behandling av motioner 
14. Ärenden som styrelsen önskar behandlade 
15. Utfrågning av styrelsen 
16. Val av 

- ordförande på ett år 
- val av övriga styrelsemedlemmar på ett eller två år 
- två revisorer och en revisorssuppleant på vardera ett år 
- ombud till riksförbundets stämma 
- valberedning 

17. Övriga frågor 
(Ärende eller fråga, som inte angivits i kallelse eller föredragningslista, kan inte behandlas eller 
beslutas såvitt inte minst tre fjärdedelar (3/4) av antalet vid årsstämman representerade klubbar är 
överens om att ärendet eller frågan ska behandlas och beslutas. Detta gäller dock inte fråga om 
stadgeändring eller upplösning av distriktsförbundet.) 

§ 11. Rösträtt vid årsstämman 

Vid årsstämman har varje till förbundet ansluten klubb en röst för varje påbörjat 

tjugofemtal (25-tal) medlemmar vilka erlagt stadgade avgifter. 

Ingen klubb eller ombud får dock utöva rösträtt för mer än en femtedel av det vid 
stämman representerade totala antalet röster. 

Klubbens rösträtt utövas genom ombud som ska visa sin behörighet genom fullmakt 
utställd av klubbens styrelse. Ett ombud får representera högst två klubbar. 

Till röstberättigat ombud får inte utses den som under året varit ledamot av UBF:s 
styrelse. 

Medlem, som inte har rösträtt, äger såväl närvaro- som yttranderätt. 

Beslut på årsstämman fattas med enkel majoritet där inte stadgarna anger någon annan 
majoritet. 

All omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgör 
lotten utom vad gäller styrelsens ansvarsfrihet, som är beviljad vid lika röstetal. 

  



§ 12. Sanktion för tävling 

Förening som önskar arrangera tävling, i vilken mästarpoäng i silver eller guld söks, är 
skyldig att senast den 15 maj respektive 31 mars verksamhetsåret före den planerade, 
första tävlingsdagen, till UBF insända ansökan om sanktion för tävlingen på särskild 
blankett. 

I inbjudan till sanktionerad tävling ska anges att sanktion lämnats. 

Till SBF ansluten spelare äger inte rätt att starta i tävling som vägrats sanktion. 

§ 13 Tävlingsrepresentation 

Spelare kan vara medlem i flera lokala klubbar men får endast representera en klubb 
under spelåret 1/9 – 31/8 i tävlingar anordnade eller sanktionerade av SBF eller av UBF. 

UBF eller lokal förening äger därutöver vidtaga de inskränkningar eller utvidgningar i 
sina medlemmars representationsrätt som i speciella fall anses erforderliga. 

Det åligger förbundets medlemmar att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och 
övriga föreskrifter samt iaktta ett för SBF och bridgen hedrande uppförande. 

§14. Disciplinåtgärder 

Styrelsen får, i enlighet med föreskrifter SBF:s stadgar, besluta om disciplinpåföljd i form 

av skriftlig varning till klubb eller enskild medlem på grund av skäl som är av ekonomisk 
natur. 

Styrelsen får även besluta om uteslutning av klubb som resterat med förfallna avgifter 
under mer än tre (3) månader. 

Frågor om uteslutning av enskild medlem eller av klubb av annat skäl än det i andra 
stycket nämnda får prövas endast av SBFs styrelse. 

Övriga disciplinärenden handläggs av SBF:s disciplinnämnd. Innan disciplinär åtgärd 
beslutas, ska berörd part beredas tillfälle att yttra sig. 

Ett beslut om uteslutning enligt andra stycket ska meddelas föreningen skriftligt och 
innehålla redovisning av skälen för åtgärden samt upplysning om rätten att överklaga. 
Kopia av beslutet tillställs SBF. 

Berörd klubb får överklaga uteslutningsbeslut enligt andra stycket hos SBF:s styrelse 
inom en månad från den dag klubben fick del av beslutet. 

§ 15. Stadgeändring 

För ändring eller komplettering av dessa stadgar fordras beslut på ordinarie årsstämma 
och att detta biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de vid stämman representerade 
rösterna. Dessutom fordras att de som biträtt beslutet utgör minst hälften av totala 
antalet röster i distriktet. 

§ 16. Upplösning 

Vad som sagts om stadgeändring gäller också beslut om förbundets upplösning varvid 
dessutom fordras att beslutet fattas på minst två efter varandra följande stämmor. En av 
dessa stämmor ska vara en ordinarie årsstämma och minst två månader ska ha förflutit 
mellan de två stämmorna. 

Vid upplösning ska tillgångar och skulder fördelas mellan distriktets klubbar i 
förhållande till klubbarnas medlemsantal. 


