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S T A D G A R  F Ö R  N O R A  B R I D G E K L U B B  

		

1. Föreningens mål  

Föreningen är ideell och har som mål att: 

• bereda sina medlemmar möjlighet att spela tävlingsbridge 
• verka för förståelse och intresse för tävlingsbridge 
• genom information och kursverksamhet bidra till dess sprid-

ning och utveckling 
• såsom ansluten till Svenska Bridgeförbundet (SBF) och dess 

distriktsförbund företräda sina medlemmar  

2. Medlemskap  

Antagande av medlem i föreningen sker enligt styrelsens beslut. He-
dersmedlem kan utses av föreningens årsmöte.  

Medlemskap i föreningen förutsätter att stadgade avgifter erläggs 
inom föreskriven tidA. Fysisk person kan också genom introduktions-
medlemskap (§3 2 mom. SBF:s stadgar) vara medlem i föreningen 
liksom Ständig Medlem (§6 1 mom. SBF:s stadgar).  

Medlem i föreningen är också medlem i Svenska Bridgeförbundet och 
i det distriktsförbund inom vilket föreningen är belägen.  

Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser 
och övriga föreskrifter samt att iaktta ett för föreningen, överställda 
organisationer och tävlingsbridgen hedrande uppförande.  

Brott mot gällande stadgar och bestämmelser kan föranleda varning, 
avstängning eller uteslutning ur föreningen, varom styrelsen beslutar. 
Ansökan om prövning av utdömt straff kan göras hos distriktsför-
bund.  

Av distriktsförbund respektive Svenska Bridgeförbundet fattat beslut 
om avstängning respektive uteslutning av enskild medlem gäller även 
inom föreningen. 

3. Verksamhetsår  

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.   
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4. Styrelse  

Föreningens styrelse har sitt säte i Nora.  

Föreningens verksamhet leds av en styrelse. Antalet ledamöter, föru-
tom ordförande, ska vara jämnt till antalet och bestå av lägst fyra 
och högst åtta ledamöter.   

Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för 
två år där halva antalet väljs varje år. 

Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen 
har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjunge-
rad person har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. 
 
Styrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i före-
ning har rätt att teckna föreningens firma. 
 
Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närva-
rande. Vid lika röstetal gäller den mening som stöds av tjänstgörande 
ordförande. 
 
Styrelsen skall hålla sig underrättad om och ombesörja verkställighet 
av de stadgar, beslut och bestämmelser som meddelas av Svenska 
Bridgeförbundet och det distriktsförbund föreningen tillhör.  

5. Revisorer  

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning 
utses vid årsmöte, för ett år åt gången, två revisorer och en revisors-
suppleant.  

6. Årsmöte 

Årsmöte hålls före februari månads utgång på tid och plats som sty-
relsen bestämmer. Kallelse skall meddelas medlemmarna senast två 
veckor före mötet. Kallelse sker genom att datum, tid och plats an-
nonseras på klubbens hemsida och anslås i klubblokalen. 

Varje medlem äger en röst.  

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen eller när minst hälf-
ten av föreningens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet 
ändamål.  
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Om extra årsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar. Kallelse 
till extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och skall delges medlem-
marna senast en vecka före mötet.  
 
Tid och plats för ordinarie och extra årsmöte, bestäms av styrelsen.  

Beslut fattas med enkel majoritet utom vid frågor enligt § 9. All om-
röstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs.  

Vid lika röstetal avgör lotten – utom vid fråga om styrelsens ansvars-
frihet, vilken vid lika röstetal är beviljad, samt vid frågor enligt § 9.  

Följande ärenden ska förekomma på årsmötet: 

1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Dagordningens godkännande 
4. Val av två justerare tillika rösträknare 
5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt  

ekonomiska redovisning 
8. Revisionsberättelse 
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
10. Val av ordförande för kommande verksamhetsår 
11. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter  
12. Val av två revisorer och en suppleant 
13. Val av ledamöter till valberedning 
14. Val till nedanstående uppdrag. Alternativt uppdra till sty-

relsen att utse personer till uppdragen. 
• Tidningsombud 
§ Ombud distriktets årsmöte 
§ Festkommitté 
§ Tävlingsledare 
§ Tävlingsjury 
§ IT och Internetansvarig 

15. Fastställande av årsavgift för nästkommande årB 
16. Tävlingsplan och budget för innevarande år 
17. Behandling av styrelsens förslag 
18. Behandling av motioner som inlämnats till styrelsen sen-

ast den 31 december året innan årsmötet 
19. Övriga frågor 
20. Mötet avslutas 
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7. Protokoll 

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. 
Protokollen ska justeras av tjänstgörande ordförande och av vald ju-
sterare.  

8. Representation  

Spelare kan tillhöra flera föreningar men får endast representera en 
förening under spelåret, 1 juli – 30 juni, i tävlingar anordnade re-
spektive sanktionerade av Svenska Bridgeförbundet eller dess di-
striktsförbund.  

Föreningen (liksom distriktsförbund) äger därutöver vidta de in-
skränkningar eller utvidgningar i sina medlemmars representations-
rätt som i speciella fall anses erforderliga.  

9. Stadgeändring 

För ändring eller komplettering av föreningens stadgar även som för 
upplösning av föreningen fordras att ärendet angetts i kallelsen.  

För beslut fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närva-
rande medlemmarna biträder beslutet.  

Föreningens stadgar samt beslutade stadgeändringar skall tillställas 
det distriktsförbund föreningen tillhör.  

																																																													
A  Betalande medlem som inträder 15 oktober – 31 december skall också erhålla 
medlemskap för påföljande verksamhetsår.  

B I det fall föreningens årsmöte hålls före distriktsförbundets årsmöte och/eller SBF:s 
riksstämma, fattas beslut om medlemsavgifter så, att den del av avgiften som utgör 
SBF:s och distriktsförbundets kommer att utgå med belopp som dessa beslutar.  

Beroende på datum för sitt årsmöte fastställer förening sin årsavgift att gälla anting-
en fr.o.m. närmast föregående 1 juli eller för närmast följande verksamhetsår.  

	


