STADGAR FÖR
BOHUSLÄN/DALS
BRIDGEFÖRBUND

Fastställda vid vårårsmötet 8 april 2007
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1. Förbundets ändamål
Bohuslän-Dals Bridgeförbund (BDBF), bildat den 21 sept 1955, är en ideell förening med ändamål:
1. att fungera som distriktsorganisation för anslutna lokalföreningar och enskilda

2.
3.
4.
5.
6.

medlemmar och att i bridgefrågor råda och bistå dessa samt att såsom medlem i SBF
företräda sina medlemmars intressen.
att verka för bridgespelets och i synnerhet tävlingsbridgens utveckling och spridning.
att arrangera tävlingar om distriktsmästerskap och andra tävlingar på distriktsplanet.
att enligt SBF:s direktiv på distriktsnivå genomföra inledande omgångar av SMtävlingar och andra förbundsarrangemang.
att övervaka och fullgöra vad Distriktet ankommer enligt egna och SBF:s stadgar och
beslut.
att samarbeta med motsvarande organisationer inom landet.

2. Medlemskap
1. Medlem i Riksförbundet är varje fysisk person, som vunnit inträde i till dfb ansluten
lokalförening och som inom föreskriven tid erlagt stadgade avgifter. Endast medlemmar har
rätt att delta i tävlingar på förbundsanslutna klubbar. Undantag kan dock göras för spelare,
som är bosatta utomlands och är medlemmar i en till sitt moderförbund ansluten klubb.
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk person som vid första speltillfället ansluts till
lokalförening med fritt medlemskap innevarande säsong. I-medlem kan man vara endast en
gång.
3. Lokalförening inom distriktet, som önskar ansluta sig till BDBF och därmed till SBF, insänder
till BDBF ställd, skriftlig ansökan. Avslås ansökan, har lokalförening rätt att överklaga hos
SBF:s styrelse som, efter yttrande från BDBF, slutligen avgör frågan. Lokal förening skall i
förekommande fall av BDBF upplysas om denna rätt.
4. Ansluten lokalförenings stadgar skall stå i överensstämmelse med SBF:s och BDBF:s stadgar.

3. Medlemskaps upphörande
1. Lokalförening som önskar utträda ur Riksförbundet, gör skriftlig anmälan till dfb. Utträdesanmälan
häver ej skyldigheten att till respektive organisationer fullgöra stadgade medlemsåligganden intill dess
utträdet vunnit giltighet.
2. Enskild medlem eller lokalförening som inte efterkommer Riksförbundets/dfbs stadgar och övriga
bestämmelser eller som resterar med förfallna avgifter under mer än en månad eller som grovt
äventyrar Riksförbundets/dfbs anseende kan uteslutas ur Riksförbundet.
3. Uteslutning eller frivilligt utträde ur Riksförbundet medför ej rätt att återfå till Riksförbundet
erlagda avgifter eller rätt till Riksförbundets tillgångar.
4. Återinträde i förbundet
Lokalförening eller enskild medlem som uteslutits ur BDBF kan efter ansökan beviljas återinträde.
Ärendet avgörs av den instans som beslutat om uteslutningen.
5. Medlemsavgifter
1. BDBF:s räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 juli t o m den 30 juni nästföljande år.
2. Medlemsavgifter till BDBF, för nästkommande år, fastställs på årsmötet.
3. Ny medlem är avgiftspliktig i och med att inträde i BDBF beviljats.
4. Betalningsrutiner fastställs av SBF.
5. Bestämmelser angående Introduktionsmedlemmar fastställs av SBF.
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6. Styrelse och förvaltning
1. BDBF leds av en styrelse bestående av ordförande och fyra - åtta övriga ordinarie ledamöter.
Ordförande utses direkt av årsmöte, medan styrelsen inom sig fördelar övriga befattningar.
Därutöver utses noll till två suppleanter.
2. Styrelsen har sitt säte i Uddevalla. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses av
årsmötet. Ordförandens mandat gäller för ett år i sänder, medan mandaten för övriga ordinarie
ledamöter gäller för två år. Vid årsmötet väljs hälften av ledamöterna på en period av två år, sk
saxat val.
3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som vid förfall för ordföranden inträder i dennes
ställe. Om ordförande avgår under mandatperioden inträder vice ordförande fram till årsmötet.
Suppleant skall fortlöpande hållas underrättad om styrelsens beslut och verksamhet. Suppleant
ska kallas till, och äger rätt att delta i styrelsens sammanträden, men saknar rösträtt.
4. Inom ramen för SBF:s bestämmelser och Distriktets stadgar och årsmötes givna direktiv äger
styrelsen fritt handha Distriktets angelägenheter. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga
för sitt handlande.
5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två av styrelsens ledamöter
så begär och är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande. Kallelse, jämte föredragningslista till styrelsesammanträde skall utgå minst sju dagar i förväg.
För beslut fordras enighet hos minst hälften av antalet närvarande ledamöter. Vid lika röstetal
gäller ordförandens mening.
Skriftliga sammanträden, e-postsammanträden och telefonsammanträden är medgivna. Vid
sådant sammanträde fattat beslut skall omedelbart protokollföras och infogas i närmast
följande sammanträdesprotokoll.
Varje sammanträde och beslut skall protokollföras. Protokollen förs i numrerad följd och skall
till riktigheten bestyrkas av justerare samt vid nästa sammanträde föredras och godkännas.
Protokollen mailas till styrelsens ledamöter, suppleanter samt revisorer.
BDBF:s räkenskaper avslutas per den 30 juni. Senast den 20 juli samma år skall
räkenskaperna med tillhörande handlingar, liksom styrelsens protokoll och förvaltningsberättelse jämte resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret, överlämnas till
revisorerna.
6. Det åligger den avgående styrelsen att förelägga årsmötets förvaltningsberättelse för det
senaste verksamhetsåret, innehållande resultaträkning samt in- och utgående balansräkningar.
Detta material utsändes till anslutna lokalföreningar senast 14 dagar före årsmötet.
7. Styrelsen väljer ombud och ersättare till SBF:s riksstämma och distriktsstämma.
7. Förbundets firma
Distriktsförbundets firma, Bohuslän-Dals Bridgeförbund, tecknas av styrelsen i dess helhet eller av
dem som styrelsen utser, dock alltid minst 2 styrelseledamöter.
8. Revision
1. Två revisorer granskar styrelsens förvaltning och räkenskaper. Årsmötet utser en revisor för en
mandattid om två år samt en suppleant på ett år.
2. Revisorerna eller dess suppleant bör ej ha samma klubbtillhörighet som styrelsens kassör.
3. Senast 15 dagar före årsmöte skall revisorerna inkommit till styrelsen med skriftlig berättelse över
sin granskning och därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
4. Revisorernas berättelse utsändes till anslutna lokalföreningar senast 14 dagar före årsmötet.
5. Vid val av revisorer eller deras suppleant äger styrelsens ledamöter ej rösträtt.
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9. Valberedning
1. En valberedning, bestående av två till tre personer, föreslås och utses på årsmötet. Valberedningens
ledamöter hämtas från olika lokalföreningar. Valberedningen utser inom sig en sammankallande.
2. I valberedningen kan ej ingå ledamot i styrelse eller suppleant för sådan.
3. Ledamot väljs vid varje årsmöte för en ettårsperiod.
4. Valberedningen inkommer till BDBF med sina namnförslag senast 3 veckor innan årsmöte.

10. Årsmöten
Generella bestämmelser
1. Årsmöten är BDBF:s högsta beslutande organ. Årsmötet hålls varje år under tiden 20 aug-20
september på plats enligt styrelsens beslut.
Extra årsmöte hålls när styrelsen anser behövligt eller när minst en femtedel av de till BDBF
anslutna lokalföreningarna skriftligen så begär.
2. Tidpunkt för ordinarie årsmöte beslutas av styrelsen senast i april. Tidpunkt för extra årsmöte
skall fastställas av styrelsen.
3. Formell kallelse till årsmöte jämte föredragningslista med styrelsens förslag till beslut i de
ärenden styrelsen önskar behandla, samt motioner och valberedningens förslag, skall
skriftligen utgå till anslutna lokalföreningar senast två veckor före mötet. Kallelse till extra
årstämma jämte föredragningslista och eventuella övriga handlingar, sändes till anslutna
lokalföreningar senast sju dagar före mötesdatum. Publiceras även på hemsidan. I övrigt skall
tillämpliga delar av samma bestämmelser gälla för extra som ordinarie möte.
4. Motion från enskild medlem eller lokalförening skall, för att kunna behandlas vara styrelsen
tillhanda senast en månad före årsmötet. Samtliga i rätt tid inkomna motioner skall med
styrelsens till- eller avstyrkande föreläggas årsmötet för avgörande. Motion avseende
förhållande inom SBF och som skall behandlas på SBF:s riksstämma, skall vara BDBF:s
styrelse tillhanda senast 20 juli. Motionen vidarebefordras med styrelsens yttrande till SBF.
5. Rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte tillkommer ombud utsedda av lokalföreningarna.
Lokalförening äger en röst för varje påbörjat 25-tal representationsmedlemmar enligt senaste
medlemsredovisningen från SBF i samband med kallelsens utskick. Ingen förening eller
ombud äger dock utöva rösträtt för mer än en femtedel av det vid mötet representerade totala
antalet röster. Lokalförening får representeras av ett eller flera ombud, dock högst till ett antal
motsvarande röstetalet. Varje ombud skall uppvisa en av föreningens ordförande eller
sekreterare undertecknad fullmakt, vari anges det antal röster för vilket ombudet
befullmäktigas.
6. Varje enskild medlem i BDBF har närvaro- och yttranderätt vid årsmöte och extra årsmöte.
7. Beslut vid årsmöte eller extra årsmöte fattas med enkel majoritet där ej stadgarna annorlunda
bestämmer och all omröstning sker öppet om sluten omröstning ej begäres. Vid lika röstetal
avgör distriktets ordförande utom i vad gäller styrelsens ansvarsfrihet, som är beviljad vid lika
röstetal.
8. Protokoll från årsmöte skall senast tio dagar efter mötet finnas tillgängligt för anslutna
föreningar och vara utlagd på hemsidan.
Dagordning
Vid Årsmötet skall följande ärenden vara upptagna på föredragningslistan och behandlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd.
Dagordning.
Val av ordförande vid mötet.
Val av sekreterare vid mötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
Mötets behöriga utlysande.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Balans- och resultaträkning.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.
Arvoden till närmsta verksamhetsår.
Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet.
I stadgeenlig tid inkomna motioner.
Övriga frågor.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Val av ordförande för BDBF på ett år.
Val av ordinarie styrelseledamöter på två år.
Val av styrelsesuppleanter på ett år.
Val av en revisor på två år och en revisorssuppleant på ett år.
Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
Val av ledamöter till valberedningen.
Mötets avslutande.

11. Tävlingssanktion

Förening som önskar arrangera tävling i vilken mästarpoäng i silver eller guld utdelas,
skall senast 30 april året innan, eller när TK meddelar, till dfb insända ansökan för tävlingen.
12. DM
För att delta i DM krävs att alla i paret eller laget har representationsklubb inom distriktet. Par
eller lag som delvis innehåller andra spelare spelar utom DM och enbart om platser till SM.
13. Tävlingsrepresentation
1. Spelare kan tillhöra flera lokalföreningar men får endast representera en sådan förening under
spelåret, 1 juli - 30 juni, i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av SBF, BDBF eller
annat distriktsförbund.
2. Det åligger BDBF:s medlemmar att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga
föreskrifter samt att iaktta ett för BDBF och tävlingsbridgen hedrande uppförande.
14. Disciplinfrågor
1. Styrelsen får i enlighet med föreskrifter i SBF:s stadgar besluta om disciplinpåföljd i form av
skriftlig varning till lokalförening och/eller enskild medlem på grund av skäl som är av
ekonomisk natur.
2. Styrelsen får besluta om uteslutning av lokalförening, som resterar med förfallna avgifter
under mer än en månad.
3. Frågor om uteslutning av enskild medlem eller av lokalförening av annat skäl än det i andra
stycket nämnda får prövas endast av Riksförbundets styrelse.
4. Övriga disciplinärenden handläggs av Riksförbundets disciplinnämnd.
5. Innan disciplinär åtgärd beslutas, skall berörd part beredas tillfälle att yttra sig.
6. Ett beslut om uteslutning enligt andra stycket skall meddelas föreningen skriftligt och
innehålla redovisning av skälen för åtgärden samt upplysning om rätten att överklaga. Kopia
av beslutet tillställs Riksförbundet.
7. Berörd lokalförening får överklaga uteslutningsbeslut inom en månad från den dag föreningen
fick del av beslutet.
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15. Stadgeändring
1. För ändring eller komplettering av BDBF:s stadgar fordras på årsmötet fattat beslut, biträtt av
minst två tredjedelar av de vid mötet registrerade rösterna. Förslag till stadgeändring, som
skall prövas årsmötet, bifogas kallelse till mötet.
16. Förbundets upplösande
1. För upplösning av BDBF fordras att beslut härom fattas, med minst två månaders intervall, vid
två på varandra följande årsmöten.
För giltighet skall beslutet vid det möte som sist hålls biträdas av minst två tredjedelar av
mötets röstetal.
Beslut om upplösning av BDBF skall åtföljas av beslut om fördelningen av eventuella
tillgångar mellan anslutna lokalföreningar, exempelvis i procent till medlemsantalet
vid BDBF:s senast avslutade räkenskapsår.

Revideringar/ språkliga korrigeringar har gjorts:
070411 av Thomas Axenbratt
100830 av Anders Dellien
140305 av Thomas Axenbratt
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