STADGAR
Föreningens namn och ändamål m.m.
§1

Föreningens namn är Bridgeklubben Fenix i Ystad, härefter kallad ”Klubben”.

§2
Klubbens ändamål är att anordna tävlingsbridge i olika former samt bedriva utbildningsverksamhet inom bridgesporten. Alla slags hasardspel är förbjudna.
§3
Klubben är en ideell förening, ansluten till Förbundet Svensk Bridge – riksorganisation
för Sveriges bridgeföreningar. Klubben står självständig gentemot stat, kommun, religiösa,
politiska och privata intressen. Klubben följer Riksidrottsförbundets policy beträffande droger
och alkohol.
§4

Klubben skall ha sitt säte i Ystad.

§5

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m.1 juli t.o.m.30 juni.

Medlemskap
§6
Medlem är/blir en fysisk person som betalt sin medlemsavgift. Medlem/blivande
medlem får inte motarbeta Klubbens intressen eller dess goda anseende. Formerna för
ansökan om medlemskap i Klubben bestäms av styrelsen.
En medlem behöver inte representera Klubben i tävlingssammanhang för att får vara medlem
i Klubben.
Medlem har rätt till insyn i verksamheten, närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på
årsmötena.
Medlem som inte erlagt sin medlemsavgift anses därmed ha begärt sitt utträde ur Klubben.
Klubbens medlemsregister är datoriserat.
§7
Medlem kan av styrelsen uteslutas ur Klubben om han/hon genom osportsligt uppträdande eller på annat sätt skadat Klubbens intressen eller dess goda anseende. Den uteslutne
har rätt att överklaga beslutet till årsmötet (extra eller ordinarie) på vilket den uteslutne har
yttrande- och rösträtt, dock bara i sitt överklagandeärende.

Avgifter
§ 8. Medlem skall erlägga följande avgifter till Klubben:
a) En årlig medlemsavgift. En hel medlemsavgifts minimala och maximala storlek fastställs
av ordinarie årsmöte att gälla under kommande period sammanfallande med Förbundet
Svensk Bridges debiteringsperiod. Senast tre månader före nästa periods början skall styrelsen
bestämma storleken på hel avgift. Denna hela årsavgift ger medlemmen tillgång till alla
Klubbens aktiviteter.
b) En bordsavgift per gång vid deltagande i spel. Avgiften fastställs av styrelsen.

Styrelse och kommittéer
Styrelsesammansättning
§ 9. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt minst fyra
(4) och högst sex (6) ledamöter och inga suppleanter. Samtliga väljs normalt av ordinarie
årsmöte, ordförande för en tid av ett (1) år och övriga för en tid av två (2) år. Vid fyllnadsval
och om särskilda skäl föreligger kan ledamot väljas för en tid av ett (1) år. Ledamot kan väljas
om för en ny mandatperiod när den innevarande mandatperioden går ut.
§ 10. Styrelsen konstituerar sig själv med minimikravet att kassör och sekreterare utses.
Styrelsen äger rätt att för särskilda uppdrag knyta till sig ytterligare personer utanför
styrelsen.

Arbetssätt och ansvar
§ 11 Det åligger styrelsen att upprätta noggranna protokoll och rapporter över sin
verksamhet samt föra noggranna anteckningar om Klubbens ekonomi. Styrelsen skall i övrigt
förvalta Klubbens angelägenheter i god överensstämmelse med Klubbens ändamål. Styrelsens
uppgifter skall skötas enligt en verksamhetsplan beslutad av årsmötet. Samtliga styrelsemedlemmar är gemensamt ansvariga för styrelsens beslut och för Klubbens verksamhet.
Styrelsen skall vid behov utse representanter att företräda Klubben vid olika nationella och
internationella forum för bridge.
§ 12 Styrelsen är beslutsmässig vid utlysta styrelsemöten då minst hälften av det antal
personer som ordförande och ledamöter tillsammans utgör är närvarande. Vid jämnt röstetal
har ordföranden utslagsröst. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock
utgöra mer än en tredjedel av det antal personer som ordförande och ledamöter tillsammans
utgör för att beslutet skall kunna fattas. Till styrelsemötena skall, minst en vecka i förväg,
samtliga styrelsemedlemmar kallas och få ett tillfredsställande underlag för att avgöra
kommande ärenden. Styrelseledamöterna och styrelseordföranden har rätt att få en avvikande
mening antecknad till protokollet. I brådskande fall får ordföranden besluta att ett ärende skall
avgöras genom skriftlig omröstning eller vid sammanträde. Ordföranden skall i sådana fall
kontakta samtliga styrelseledamöter. Samma regler för beslutsmässighet och för hur beslut ska
kunna fattas m.m. gäller som vid utlysta styrelsemöten. Särskilt protokoll skall upprättas vid
ett sådant beslut och justeras av samtliga i beslutet deltagande ledamöter.
§ 13 Styrelsen skall inför ordinarie årsmöte varje år redogöra för sin verksamhet. Bokslut
skall upprättas för varje räkenskapsår. Före augusti månads utgång varje år skall styrelsen till
revisorn avlämna årsredovisning för granskning. Styrelsen skall också till det ordinarie årsmötet ta fram förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
Under verksamhetsåret ansvarar kassören för att bokföring och avstämningar sker löpande
och utan dröjsmål. Kassören skall månatligen tillställa styrelseledamöter och revisorer
avstämda resultat- och balansräkningar.
§ 14 Styrelseledamot äger inte rätt att delta i och besluta om frågor där denne har egna,
direkta eller indirekta, ekonomiska intressen eller i övriga frågor i vilka styrelseledamoten är
jävig.
Firmateckning
§ 15 Klubbens firma tecknas av två styrelsemedlemmar i förening. Styrelsen får
bemyndiga kassören att ensam teckna klubbens firma gentemot post och bank (särskild
firmatecknare). Vid extraordinärt behov kan styrelsen bemyndiga annan styrelsemedlem att
teckna klubbens firma gentemot post och bank under en specificerad tidsperiod.
Styrelsebeslut skall finnas till grund för att få ingå avtal eller andra väsentliga förändringar.

Revision
Revisor
§ 16 På ordinarie årsmöte, väljs för en tid av två (2) år, två (2) revisorer. Revisorerna har
rätt att fortlöpande ta del av Klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och
övriga handlingar. Klubbens bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 augusti.
Revisorerna skall därefter granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret och till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14
dagar före årsmötet.
Revisorn föredrar revisionsrapporten för gånget verksamhetsår på årsmötet.

Årsmöten
Årsmöte
§ 21. Ordinarie årsmöte (föreningsstämma) skall hållas en gång om året under september
månad.
§ 22. Extra årsmöte skall hållas då:
a) styrelsen och/eller revisorn tycker att det bör hållas ett extra årsmöte.
b) minst 20 medlemmar lämnat in en skriftlig begäran till styrelsen om att ett extra årsmöte
skall hållas och även angett vilket ärende/vilka ärenden som de vill ha behandlade på mötet.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant
möte att hållas inom en månad från tiden för erhållen begäran. Kallelse med förslag till
dagordning hanteras på motsvarande sätt som inför ett ordinarie årsmöte.
§ 23. Styrelsen skall utlysa och kalla till ordinarie årsmöte. Kallelsen skall anslås på Klubbens
anslagstavla minst 14 dagar före angiven mötesdag och skall också publiceras på Klubbens
hemsida. Kallelsen skall ta med till och med den 31 augusti inkomna motioner, ärenden
styrelsen önskar behandla, valberedningens förslag, förslag till dagordning samt uppgifter om
var handlingarna finns att hämta.
§ 24. Motioner, ärenden, valberedningens förslag m.m. som skall behandlas vid ordinarie
årsmöte skall ha inkommit till styrelsen senast den 31 augusti. Inget av det som inkommit
efter den tidpunkten får tas upp till beslut på årsmötet. Innehållet i inkomna motioner till
ordinarie årsmöte får inte ändras under mötet.
Ordinarie årsmöte
§ 25. Vid ordinarie årsmöte skall följande avhandlas:
a) mötets öppnande och fastställande av dagordning
b) upprättande av och fastställande av röstlängd
c) val av mötesordförande
d) val av mötessekreterare
e) prövning av mötets behöriga sammankallande
f) val av två justeringsmän av mötesprotokollet samt val av rösträknare
g) föredragande av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning
h) föredragande av revisorerns berättelse
i) fastställande av resultat- och balansräkning
j) frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
k) fastställande av medlemsavgifter enligt § 8 för verksamhetsåret

l) fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret
m) fastställande av budget för verksamhetsåret
n) ärenden styrelsen önskar behandla på årsmötet
o) föredragande av valberedningens förslag
p) val av ordförande i Klubben
q) fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter
r) val av revisorer
x) val av valberedning
y) i stadgeenlig tid inkomna motioner
z) övriga ärenden
§ 26
För att ett övrigt ärende ska tas med på dagordningen måste begäran om att få
med ett dylikt göras under punkt a; ”mötets öppnande och fastställande av dagordning”.
Ärende som inte är föranmält under punkt a får inte tas upp under punkt z; ”övriga
ärenden”.
§ 27
På ordinarie årsmöte kan beslut fattas till och med punkt y, ”i stadgeenlig tid
inkomna motioner”, i föredragningslistan. I övriga ärenden som tillkommit på
dagordningen under själva årsmötet kan årsmötet bara ge rekommendationer till styrelsen.
På extra årsmöte får inga andra ärenden tas upp än de ärenden för vilka mötet utlysts och
vilka i kallelsen angivits.
Medlems rösträtt
§ 28
Varje närvarande medlem som fullgjort sina skyldigheter mot Klubben äger
en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.
§ 29
Beslut fattas, om inte annat anges här i stadgarna, med enkel majoritet, normalt
genom muntlig omröstning (acklamation), eller om votering begärs, genom handuppräckning
(öppen votering). Om röstberättigad medlem begär rösträkning skall rösträkning verkställas.
Vid personval, och endast vid personval, kan omröstning ske med valsedlar (sluten votering).
Om röstberättigad medlem begär sluten votering vid personval skall voteringen vara sluten.
Vid omröstning som inte avser val av styrelsemedlem/funktionär gäller vid lika röstetal att
styrelsen senare får avgöra frågan.
Val av ordförande för Klubben och övriga styrelseledamöter
§ 30

Val av ordförande för Klubben avgörs med enkel majoritet.

När tre eller flera personer kandiderar och ingen av kandidaterna får enkel majoritet görs valet
i två steg. I den första valomgången röstas då två kandidater fram som går vidare till en andra
valomgång. När högst två personer kandiderar går man direkt till den andra valomgången. När
tre eller flera personer kandiderar skall första valomgången göras med valsedlar och varje
medlem får rösta på endast en av kandidaterna. Om ingen av dessa kandidater får enkel
majoritet går de två som fått flest röster vidare till en andra valomgång. I händelse av lika
röstetal för de som skulle ha kommit in på sista plats/sista platserna i den första valomgången
görs omröstningen om för att besätta den sista platsen/de sista platserna. I händelse av lika
röstetal även i den andra omröstningen får lotten avgöra vilken/vilka av kandidaterna som ska
gå vidare till den andra valomgången där endast två kandidater är kvar.
Om båda kandidaterna i den andra valomgången får lika många röster görs omröstningen om. I
händelse av lika röstetal även då får lotten avgöra vem som ska bli klubbens ordförande
Vid val av övriga styrelseledamöter skall nominering vara avslutad före omröstning. Valet
avgörs med relativ majoritet, d.v.s. de som fått flest röster väljs in. I händelse av lika röstetal

för de som skulle ha kommit in på sista plats/sista platserna görs omröstningen om för att
besätta den sista platsen/de sista platserna. I händelse av lika röstetal även i den andra
omröstningen får lotten avgöra vem/vilka som ska bli klubbens ”sista” styrelseledamöter.
Valberedningen
§ 32
Valberedningens skriftliga förslag på hur många ledamöter styrelsen skall
bestå av under den kommande mandatperioden samt namngivna kandidater skall gå ut med
kallelsen till årsmötet, där kandidaterna också kort skall presenteras.
Valberedningen skall bestå av tre medlemmar och sammankallande har utslagsröst.
Valberedningen skall i möjligaste mån i sitt förslag på ledamöter se till att kompetens finns
för de funktioner som föreslås i verksamhetsplaneringen.

Stadgeändringar m.m.
§ 33
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar hänskjuts frågan till
chefsjuristen för Riksidrottsförbundet (RF), som har tolkningsföreträde.
Om fråga uppkommer, som inte är förutsedd i stadgarna, skall frågan hänskjutas till
nästkommande årsmöte.
§ 34
Endast årsmötet kan besluta om ändring av Klubbens stadgar. För att föreslagen
ändring skall kunna bifallas krävs att minst 2/3 av avgivna röster är för ändringen. Dessutom
krävs att föreslagen ändring, via motioner eller styrelsens förslag, varit utlyst i kallelsen till
ordinarie årsmöte, eller som ärende i kallelsen till extra årsmöte.
Beslutade stadgeändringar träder i kraft omedelbart.
§ 35
Endast årsmötet kan besluta om upplösning av Klubben. För att Klubben ska
kunna upplösas måste beslut härom fattas av två på varandra närmast följande årsmöten
och för beslutets giltighet fordras att minst 2/3 av avgivna röster på vardera årsmötet är för
upplösningen. Klubbens tillgångar överlämnas vid upplösning till Skånes Bridgeförbund,
Malmö.
Ovanstående stadgar har antagits vid den ordinarie föreningsstämmor 2014-09-25 samt 201510-08
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