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Stadgeändringar Riksstämman 2019
Grundläggande
Enligt §15.1 sägs i våra stadgar följande: 

För ändring eller komplettering av SBF stadgar fordras ett på ordinarie riksstämma fattat beslut, biträtt av 
minst två tredjedelar av de vid stämman registrerade rösterna. Förslag till stadgeändring, som skall prövas 
på riksstämman, bifogas kallelsen till stämman.

Förslag till ändringar av Svenska Bridgeförbundets stadgar.
1. Ändring av version på förstasidan av stadgarna.
2. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2.
3. Ändring av §3 Medlemskap, punkt 4. 
4. Ändring av §6 Medlemsavgifter och punkt 1. 
5. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2. 
I övrigt detaljer om datumändringar. 
 
För styrelsens räkning, 

Roger Wiklund, Bo Appelqvist, Johan Grönkvist och Micke Melander

1. Ändring av version på förstasidan av  
stadgarna. 
 
Nuvarande text: 
Fastställda 4 oktober 1969 • Senast ändrade vid 
Riksstämman i oktober 2015

1. Ändring av version på förstasidan av  
stadgarna. 
 
Förslag till ny text: 
Fastställda 4 oktober 1969 • Senast ändrade vid 
Riksstämman i oktober 2019

2. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2. 
 
Nuvarande text: 
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk per-
son som vid första speltillfället, eller vid deltagande i 
bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap 
innevarande säsong (oavsett tidpunkt på året) samt 
påföljande säsong. I-medlem kan man vara endast en 
gång. Dock kan en spelare, som återkommer efter 
minst tio år, bli i-medlem.

2. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2.
 
Förslag till ny text:
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk per-
son som vid första speltillfället, eller vid deltagande i 
bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap 
innevarande säsong. Medlemskapet gäller även på-
följande säsong om medlemmen blir medlem under 
perioden 1/1-15/4. I-medlemskap kan endast erhållas 
en gång.

Konsekvens: 
Detta innebär att ny medlem får medlemskap för som längst 1½ år att jämföra med nuvarande 2 år. Samt 
att medlem aldrig kan få i-medlemskap en andra gång
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3. Ändring av §3 Medlemskap, punkt 4. 
 
Nuvarande text:
4. SBF kan, på styrelsens förslag och enligt beslut av 
riksstämma, till hedersmedlem kalla särskilt förtjänt 
person.

3. Ändring av §3 Medlemskap, punkt 4. 
 
Förslag till ny text:
4. Tidigare förbundsordförande, som på förtjänstfullt 
sätt har gagnat SBF:s verksamhet, får på förbundssty-
relsens förslag, av riksstämman utses till hedersord-
förande i SBF. Tidigare ledamot av förbundsstyrelsen 
eller annan person, kan på ovanstående grunder 
utses till hedersledamot i SBF.

Hedersordförande eller hedersledamot får närvara 
vid förbundsstyrelsens sammanträden och har då 
yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. För val 
av hedersordförande eller hedersledamot fordras 
beslut av riksstämma, med enkel majoritet, av antalet 
angivna röster. 

Konsekvens:
Ger riksstämman mandat att särskilt kunna premiera sådana som under långa tidsperioder varit verksamma 
för SBF:s bästa och därmed ges hederstitlar. 

4. Ändring av §6 Medlemsavgifter och punkt 1. 
 
Nuvarande text:
1. SBF räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 juli 
t.o.m. den 30 juni påföljande år. Medlemsavgifter till 
SBF fastställs vid ordinarie riksstämma för det verk-
samhetsår som börjar den 1 juli året efter stämma 
samt för därpå följande verksamhetsår.

4. Ändring av §6 Medlemsavgifter och punkt 1. 
 
Förslag till ny text:
SBF:s räkenskap- och verksamhetsår avslutas den 31 
augusti. Medlemsavgifter till SBF fastställs vid ordina-
rie riksstämma för det verksamhetsår som börjar 1 
september året efter stämman samt därpå följande 
verksamhetsår.

Konsekvens:
Vi förflyttar såväl verksamhet- som räkenskapsår så att det börjar 1 september istället för som nu 1 juli. 
Detta leder till att riksstämman i tid kommer arrangeras något senare men att SM tävlingar mm avgörs 
under samma år som festivalen arrangeras så länge som festivalen är i tid där den nu är. Dessutom får vi 
inte årsbokslut och mycket förfrågningar om medlemsavgifter i sommar och semestertider som förenklar 
hanteringen för alla inblandade.  
 
Vidare konsekvens:
En ändring av verksamhet och räkenskapsåret får konsekvenser för texten i.

§6.2 som rör datum kopplade till medlemsredovisningar
§7.8 som rör datum för handlingar till kommande riksstämma och övriga redovisningar
§9.2 som rör datum för när räkenskaperna ska till revisorerna
§9.3 som rör datum när revisionsberättelsen ska vara utskickad
§10.5 som rör när valberedningens förslag till ny styrelse ska vara presenterat
§11.2 som rör när riksstämman ska hållas
§11.3 som rör när motioner ska vara inlämnade
§13.2 som rör datum för verksamhetsåret och representationsrätten

Se detaljer för datumändringar sist i detta dokument.
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5. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2. 
 
Förslag till ändrad text:
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk per-
son som vid första speltillfället, eller vid deltagande i 
bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap 
innevarande säsong. Medlemskapet gäller även på-
följande säsong om medlemmen blir medlem under 
perioden 1/1-30/6. I-medlemskap kan endast erhållas 
en gång.

5. Ändring av §3 Medlemskap och punkt 2. 
 
Förslag till ändrad text om verksamhetsåret flyttas i tid:
2. Introduktionsmedlem (I-medlem) är en fysisk per-
son som vid första speltillfället, eller vid deltagande i 
bridgekurs, ansluts till klubben med fritt medlemskap 
innevarande säsong. Medlemskapet gäller även på-
följande säsong om medlemmen blir medlem under 
perioden 1/1-31/8. I-medlemskap kan endast erhållas 
en gång.

Om ändring 2 som beskrivits tidigare rörande I-medlemskapet blir beslutat så bör även den föreslagna 
texten nedan ändras, den lyder:

DETALJER OM DATUMÄNDRINGAR
§6.2 som rör datum kopplade till medlems- 
redovisningar 
 
Nuvarande text: 
SBF redovisar inbetalade medlemsavgifter till dfb och 
klubbar första gången under verksamhetsåret den 
1 september. Denna redovisning omfattar samtliga 
avgifter som inbetalats till och med den 15 augusti. 
Redovisning av nytillkomna medlemmars avgifter 
görs därefter senast den 1 december och den 1 maj 
(slutredovisning).

§6.2 som rör datum kopplade till medlems- 
redovisningar 
 
Förslag ny text:
SBF redovisar inbetalade medlemsavgifter till dfb och 
klubbar första gången under verksamhetsåret den 
1 november. Denna redovisning omfattar samtliga 
avgifter som inbetalats till och med den 15 oktober. 
Redovisning av nytillkomna medlemmars avgifter 
görs därefter senast den 1 februari och den 15 juni 
(slutredovisning).

§7.8 som rör datum för handlingar till kom-
mande riksstämma och övriga redovisningar

Nuvarande text:
Det åligger styrelsen att förelägga varje ordinarie 
stämma förvaltningsberättelser för de senaste två 
verksamhetsåren, innehållande också rapporter över 
kommittéverksamheten, vinst- och förlusträkning, in 
och utgående balansräkning samt budgetförslag för 
det löpande verksamhetsåret och de två följande. 
Detta redovisningsmaterial utsändes till dfb senast 
den 15 september. 
SBF räkenskaper avslutas per den 30 juni och skall 
vara revisorerna tillhanda senast den 31 juli samma 
år. Även år då ingen ordinarie riksstämma hålles 
skall vinst och förlusträkning samt in- och utgående 
balansräkning för närmast föregående verksamhetsår 
sändas till dfb senast den 15 september.

§7.8 som rör datum för handlingar till kom-
mande riksstämma och övriga redovisningar 
 
Förslag ny text:  
Det åligger styrelsen att förelägga varje ordinarie 
stämma förvaltningsberättelser för de senaste två 
verksamhetsåren, innehållande också rapporter över 
kommittéverksamheten, vinst- och förlusträkning, in 
och utgående balansräkning samt budgetförslag för 
det löpande verksamhetsåret och de två följande. 
Detta redovisningsmaterial utsändes till dfb senast 
den 10 oktober. 
SBF räkenskaper avslutas per den 31 augusti och 
skall vara revisorerna tillhanda senast den 20 sep-
tember samma år. Även år då ingen ordinarie riks-
stämma hålles skall vinst och förlusträkning samt in- 
och utgående balansräkning för närmast föregående 
verksamhetsår sändas till dfb senast den 10 oktober.
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§9.2 som rör datum för när räkenskaperna 
ska till revisorerna

Nuvarande text:
Senast den 20 augusti skall revisorerna till styrelsen 
avgiva skriftlig berättelse över sin granskning och 
därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§9.2 som rör datum för när räkenskaperna 
ska till revisorerna

Förslag ny text:
Senast den 5 oktober skall revisorerna till styrelsen 
avgiva skriftlig berättelse över sin granskning och 
därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§9.3 som rör datum när revisionsberättelsen 
ska vara utskickad

Nuvarande text:
Revisorernas berättelse utsändes tillsammans med 
styrelsens redovisning enligt §7:8 till dfb senast den 
15 september.

§9.3 som rör datum när revisionsberättelsen 
ska vara utskickad

Förslag ny text:
Revisorernas berättelse utsändes tillsammans med 
styrelsens redovisning enligt §7:8 till dfb senast den 
10 oktober.

§10.5 som rör när valberedningens förslag till 
ny styrelse ska vara presenterat

Nuvarande text:
Valberedningen inkommer till SBF med sina namn-
förslag till påföljande stämma jämte kandidatpresen-
tation senast den 20 augusti.

§10.5 som rör när valberedningens förslag till 
ny styrelse ska vara presenterat

Förslag ny text:
Valberedningen inkommer till SBF med sina namn-
förslag till påföljande stämma jämte kandidatpresen-
tation senast den 15 september.

§11.2 som rör när riksstämman ska hållas 
 
Nuvarande text:
Ordinarie stämma hålls udda år, andra, tredje eller 
fjärde hela helgen i oktober. Styrelsen beslutar om 
tid och plats senast den 31 december året innan 
samt offentliggör beslutet och meddelar alla dfb 
skriftligen.

§11.2 som rör när riksstämman ska hållas 
 
Förslag ny text:
Ordinarie stämma hålls udda år, första, andra eller 
tredje helgen i november. Styrelsen beslutar om tid 
och plats senast den 31 december året innan, samt 
offentliggör beslutet och meddelar alla dfb skriftli-
gen.

§11.3 som rör när motioner ska vara  
inlämnade 
 
Nuvarande text:
Motion till riksstämma skall ha inkommit till SBF 
senast den 20 augusti. Motion från enskild medlem 
eller klubb tillställs motionärens dfb senast på av dfb 
fastställd sista motionsdag. Med sitt yttrande vida-
rebefordrar dfb motionen till SBF enligt föregående 
stycke. …

§11.3 som rör när motioner ska vara  
inlämnade

Förslag ny text:
Motion till riksstämma skall ha inkommit till SBF 
senast den 1 september. Motion från enskild medlem 
eller klubb tillställs motionärens dfb senast på av dfb 
fastställd sista motionsdag. Med sitt yttrande vida-
rebefordrar dfb motionen till SBF enligt föregående 
stycke. …
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§13.2 som rör datum för verksamhetsåret 
och representationsrätten

Nuvarande text:
2. Spelare kan tillhöra flera klubbar men får endast 
representera en klubb under spelåret, 1 juli - 30 juni, 
i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av 
SBF eller dfb. Dock kan en medlem efter ansökan 
hos SBF och med berörda klubbars och dfbs god-
kännande medges rätt att under pågående spelår 
byta representationsklubb. …

§13.2 som rör datum för verksamhetsåret 
och representationsrätten

Förslag ny text:
2. Spelare kan tillhöra flera klubbar men får endast 
representera en klubb under spelåret, 1 september - 
31 augusti, i tävlingar anordnade respektive sanktio-
nerade av SBF eller dfb. Dock kan en medlem efter 
ansökan hos SBF och med berörda klubbars och 
dfbs godkännande medges rätt att under pågående 
spelår byta representationsklubb. …


