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Följande stadgar för Rimbo Bridgeklubb, org nr 802498-4976, har antagits vid årsmöte den
29 februari 2016. Stadgarna baseras på såväl de ursprungliga stadgarna för klubben som på
Svenska Bridgeförbundets föreskrifter för till förbundet anslutna klubbar.

§ 1 Klubbens ändamål
Rimbo Bridgeklubb, i fortsättningen kallad Rimbo BK, är en ideell sammanslutning utan
ekonomiskt vinstintresse och vars ändamål är att bereda sina medlemmar tillfälle till tävlingsoch vid tillfällen även sällskapsbridge. Klubben ska verka för förståelse och intresse för bridge
och genom information och kursverksamhet bidra till dess spridning och utveckling.
§ 2 Klubbens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Rimbo.
§3 Medlemskap och representation
Medlem i klubben är den som för innevarande verksamhetsår erlagt såväl den av klubbens
årsmöte vid varje tillfälle beslutade klubbavgiften som medlemsavgiften till Svenska
Bridgeförbundet.
Medlem i Rimbo BK förutsätts vara en god representant för såväl sin klubb som för spelet
bridge genom ett etiskt och hedrande uppförande.
Rimbo BK ska vara medlem i såväl Upplands Bridgeförbund som Svenska Bridgeförbundet.
Medlemskap i respektive förbund avgörs av styrelsen.
Medlem kan tillhöra flera bridgeklubbar med får endast representera en klubb under spelåret
(1 juli – 30 juni) i tävlingar som är anordnade respektive sanktionerade av Svenska
Bridgeförbundet eller dess distriktsförbund.
§ 4 Hedersmedlem
Hedersmedlem kan utses på ordinarie årsmöte eller extra medlemsmöte efter förslag av
styrelsen eller av medlem i klubben.
§ 5 Uteslutning
Brott mot gällande stadgar och bestämmelser kan föranleda varning, avstängning eller
uteslutning. Fråga om varning, avstängning och uteslutning avgörs av styrelsen.
§ 6 Klubb- och medlemsavgift
Klubbavgiftens storlek beslutas av årsmötet för ett verksamhetsår i taget och
medlemsavgiftens storlek av Svenska Bridgeförbundet.
§ 7 Deltagande i spel på klubben
Deltagande i spel på klubben kräver medlemskap i Svenska Bridgeförbundet och är
avgiftsbelagd. Icke medlem betalar den högre avgift som fastställs antingen av klubben själv
eller av Svenska Bridgeförbundet.
Spelavgiftens storlek beslutas av årsmötet för ett verksamhetsår i taget.
§ 8 Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen och styrelsen beslutar i samtliga frågor utom
de som enligt dessa stadgar ska beslutas av ordinarie årsmöte eller fråga som styrelsen väljer
att hänföra till årsmötet.
Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör, minst två ledamöter och därtill två (2)
suppleanter. Antalet ledamöter bestäms av årsmötet efter förslag av valberedningen. Styrelsen
konstituerar sig själv med undantag för ordförandeposten.
Omval av såväl ordförande som styrelseledamot och övrig funktionär får göras.
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för ett år i taget. Övriga styrelseledamöter väljs för en
mandatperiod om två (2) år och suppleanter väljs på ett (1) år.
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Val av ordinarie ledamöter till styrelsen ska alltid göras så att hälften nyväljs varje år.
Övriga funktionärsposter väljs för ett (1) år i taget.
Om post som ordinarie ledamot blir vakant innan mandattiden utgått kan fyllnadsval ske vid
extra medlemsmöte och för den tid som återstår.
Suppleanter har alltid rätt att närvara vid och ska kallas till styrelsemöte men har endast
rösträtt då de är kallade som ersättare för ordinarie ledamot.
Om två förslag får lika antal röster har ordförande utslagsröst.
Samtliga styrelsemöten ska protokollföras.
§ 9 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1 januari till och med 31 december.
§ 10 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning utses vid ordinarie årsmöte två revisorer jämte en (1)
suppleant. Klubbens räkenskaper och verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna i god
tid före årsmötet. Styrelseprotokoll ska finnas tillgängligt för revisorerna.
§ 11 Årsmöte och extra medlemsmöte
Klubbens ordinarie årsmöte ska hållas före den 15 februari. Kallelse till årsmötet utfärdas av
styrelsen och anslås i klubblokalen, eller delges medlemmarna skriftligen, minst 14 dagar i
förväg.
Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga 14 dagar före årsmötet.
Extra medlemsmöte hålls då styrelsen så beslutar eller om minst hälften av klubbens
medlemmar begär extra medlemsmöte. Kallelse till extra medlemsmöte utfärdas av styrelsen
minst 14 dagar i förväg och delges medlemmarna på samma sätt som för ordinarie årsmöte.
Motion till årsmöte och extra medlemsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före
årsmötet eller extra medlemsmöte. Inlämnad motion ska, med styrelsens rekommendation om
till- eller avstyrkan, föreläggas årsmötet eller extra medlemsmöte för avgörande.
Vid årsmöte och extra medlemsmöte kan beslut fattas endast i fråga som finns på
dagordningen och som varit känd för medlemmarna genom en motion eller skrivelse.
§ 12 Dagordning vid årsmöte
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Godkännande av dagordning
§ 3. Val av ordförande för mötet
§ 4. Val av sekreterare för mötet
§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera protokollet
§ 6. Godkännande av mötets behöriga utlysande
§ 7. Godkännande av verksamhetsberättelsen
§ 8. Godkännande av balans- och resultaträkning
§ 9. Revisionsberättelsen
§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 11. Behandling av inlämnade förslag
§ 12. Val av ordförande för kommande spelår
§ 13. Nyval av två (2) styrelseledamöter för två (2) år
§ 14. Val av två (2) styrelsesuppleanter för ett (1) år
§ 15. Val av två (2) revisorer för ett (1) år
§ 16. Val av en (1) revisorssuppleant för ett (1) år
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§ 17. Val av två (2) ordinarie ledamöter i valberedningen för ett (1) år
§ 18 Val av en (1) suppleant i valberedningen för ett (1) år
§ 19. Beslut om medlems- och spelavgifter
§ 20. Övriga frågor som årsmötet vill diskutera
§ 21. Mötet avslutas och kvällens spel kan starta
§ 13 Rösträtt och omröstning
Vid möte har varje medlem en röst. Rösträtt kan inte utövas med fullmakt. All omröstning
sker öppet såvida sluten votering inte begärs. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal avgör lotten. Dock vid beslut enligt § 10, styrelsens ansvarsfrihet, anses denna
beviljad vid lika röstetal.
§ 14 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring klubben ska fattas vid ordinarie årsmöte eller vid extra
medlemsmöte. För beslut fordras att förslag biträds av minst två tredjedelar (2/3) av
närvarande röstberättigade.
Vid upplösande av klubben ska underlag finnas tillgängligt för medlemmarna genom skriftlig
kallelse minst 14 dagar före möte och beslut ska fattas på två på varandra följande möten
varav ett ska vara ordinarie årsmöte.
Vid upplösande av klubben ska också beslut fattas om vad som ska göras med klubbens
tillgångar.
Beslut om upplösande och om klubbens tillgångar ska, för att vara giltigt, biträdas av minst
två tredjedelar (2/3) av närvarande röstberättigade.
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