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STADGAR NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND 
 

Fastställda å förbundets årsstämma 2021 

§ 1 

Norrbottens Bridgeförbund är en sammanslutning organiserade föreningar 

bridgeklubbar och sällskap inom Norrbottens län och har till ändamål att verka 

för förståelse och intresse för bridgespelet och därigenom bidraga till en 

fortsatt utveckling av detsamma. 

§ 2 

Styrelsen för Norrbottens Bridgeförbund har säte på den plats där de flesta 

styrelseledamöterna är bosatta. Är samtliga ordinarie styrelseledamöter från 

olika platser, är styrelsens säte den plats där sekreteraren är bosatt. 

§ 3 

Mom. 1.  Förbundets ärenden behandlas av en styrelse bestående av: 

• Ordförande  

• Vice ordförande 

• Sekreterare 

• Kassör 

• Tre (3) st Styrelseledamöter 

• Två (2) st Suppleanter 

Mom. 2.  Förbundsstyrelsens huvuduppgift är bland annat enligt följande 

• Att bistå klubbar och enskilda medlemmar med råd och vägledning i 

bridgefrågor 

• Att arrangera tävlingar om distriktsmästerskap och samordna övriga 

tävlingar inom länet 

• Att ordna uttagningar till tävlingar med andra distrikt samt till 

tävlingar om Svenska mästerskap 

• Att samarbeta med granndistrikt vid anordnande av tävlingar mellan 

föreningar tillhörande olika distrikt 

• Att fullgöra de skyldigheter som jämlikt Stadgar för Sveriges 

Bridgeförbund åvilar förbundsstyrelsen 
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Mom. 3.  Styrelsen äger rätt besluta genom enkel röstövervikt antingen vid 

personlig sammankomst eller genom skriftlig omröstning 

Mom. 4.  Styrelsen kan utan förbundsstämmas hörande bestämma om ordnandet 

av alla förbundets ärenden med undantag av följande frågor: 

1. Ändring av förbundsstadgar 

2. Förbundets upplösning 

3. Ärenden som ska behandlas av förbundets årsstämma (§ 7 mom. 4) 

 

§ 4 

Förbundets räkenskaper ska föras från tidpunkten 1 juli till 30 juni. 

De ska avslutas och överlämnas för granskning till revisorerna senast tre veckor 

före årsstämman. 

 

Revisorerna ska upprätta en revisionsberättelse över den verkställda 

granskningen. Berättelsen delges styrelsen senast en vecka före årsstämman. 

Revisorerna ska vara två jämte suppleanter. 

 

§ 5 

Hedersledamöter ska på styrelsens förslag kunna utses av förbundsstämman. 

 

§ 6 

Mom.1.  Varje klubb erlägger till Norrbottens bridgeförbund en  

               medlemsavgift, vars storlek bestäms av årsstämman. 

 

Mom 2.  Förbundets hedersledamöter är befriade från årsavgifter. 
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§ 7 

Mom 1.  Förbundets årsstämma hålls före utgången av oktober månad.  

              Tid och plats för stämman bör sammanfalla med en DM-tävling.  

Röstlängdskontroll utförs vid årsskiftet för innevarande spelår där 

betalande medlemmar, i-medlemmar samt juniorer för varje klubb utgör 

underlag. För 1-8 medlemmar tilldelas 1 röst, 9-25 medlemmar ger 2 

röster, 26-50 ger 3 röster, 51-75 ger 4 röster osv 

Kallelse till årsstämma annonseras på förbundets hemsida där  

samtliga anslutna klubbar och hedersledamöter kan ta del av kallelsen 

senast fyra (4) veckor före årsstämman. 

Information gällande årsstämman skickas till samtliga klubbars  

kontaktpersoner per mejl enligt Sveriges Bridgeförbunds hemsida. 

Mejl skickas i samband med att kallelse till årsstämman annonseras  

på förbundets hemsida. 

 

Motioner skall vara tillsända förbundets ordförande eller tävlingsledare   

senast tre (3) veckor innan fastställt datum för årsstämma. 

Samtliga handlingar inklusive bilagor till årsstämma annonseras på 

förbundets hemsida där samtliga anslutna klubbar kan ta del av 

kallelsen senast två (2) veckor före årsstämman. 

Mom 2.  Extra förbundsstämma hålls, när styrelsen eller klubbar med en  

          sammanslagen röstlängd på 40% så påkallar. 

Kallelse till extra stämma utsändes enligt bestämmelserna om kallelse 

till årsstämma. 
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Mom 3.   Vid förbundsstämma har varje klubb en röst för varje påbörjat 25-tal 

medlemmar, för vilka årsavgift erlagts. Klubb måste vid 

röstlängdskontroll som utförs vid årsskiftet för innevarande spelår 

minst ha 8 betalande medlemmar för att kunna få rösta vid 

årsstämman 

 

Klubbarna kan låta sig representeras med det antal ombud, som 

motsvarar röstlängden. 

 Ombud kan representera klubb med de antal röster som klubb erhåller 

enligt röstlängdsräkning. 

Ombud för klubb ska inneha fullmakt, från den klubb han 

representerar. 

Vid lika röstetal skall den mening gälla, som ordföranden biträder, med 

undantag för val och slutna omröstningar, där lotten skiljer. 

Mom 4.    På årsstämma ska följande ärenden i denna ordning behandlas: 

1. Stämmans öppnande 

2.  Justering av röstlängd 

3.  Val av ordförande för stämman 

4.  Val av sekreterare för stämman 

5.  Fråga om stämmans behöriga utlysande 

6.   Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare och ska jämte 

mötesordförande justera dagens protokoll 

7.  Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser 

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9.  Bestämmande av medlemsavgift för kommande spelår 
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10.  Bestämmande av ersättningsnivå till styrelseledamöter att 

sinsemellan fördela 

11. Behandling av inkomna motioner 

12. Ärenden som styrelsen önskar behandla 

13. Fastställande av bestämmelser för DM-tävlingar/serietävlingar 

under nästkommande säsong 

14. Val av förbundsordförande 

15. Val av övriga styrelseledamöter samt 2 styrelsesuppleanter 

16. Val av två revisorer samt 2 revisorssuppleanter 

17. Val av ombud till Svenska Bridgeförbundets 

årsstämma/distriktträff 

18. Val av valberedning, 3 personer 

19. Avslutning 

 

§ 8  

Ändringar i förbundsstadgarna kan endast ske på förbundsstämma där två 

tredjedelars (2/3) majoritet av de närvarande ombuden röstar. 

 

§ 9 
Mom 1.   Bestämmelser för utdelande av mästerskapsplaketter: 

Plaketten i guld (förgylld brons) utdelas som mästerskapstecken vid 

DM för par och fyrmannalag. Som tecken för 2:a och 3:e placering vid 

DM utdelas plaketten i silver (försilvrad brons) respektive brons. 
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Mom 2.    Bestämmelser för utdelande av förtjänsttecken: 

a) i guld till person, som under en lång följd av år arbetat för bridgen 

inom Norrbotten och i regel tidigare utdelats plaketten som silver, 

b) i silver till person, som under en följd av år arbetat för bridgen 

inom Norrbotten, eller som i ett flertal tävlingar med framstående 

resultat representerat Norrbottens Bridgeförbund. 

Mom 3.    Beslut om utdelande av förtjänst- och minnesplaketter fattas av 

förbundsstyrelsen efter förslag från klubbstyrelse eller medlem av 

förbundsstyrelsen. Sådant förslag skall insändas skriftligen och 

omfatta följande uppgifter beträffande den person (de personer) 

förslaget gäller: 

a) fullständigt namn 

b) den tid han representerat en bridgeklubb inom Norrbotten 

c) den tid han som styrelsemedlem eller representant för klubb 

arbetat med uppdrag som tävlingsledare, utbildning av nya 

medlemmar eller liknande 

d) de tävlingar, i vilka han representerat förbundet med förtydligande 

av resultat och placering i dessa tävlingar 

e) övriga uppgifter, som kan påverka bedömning av förtjänsttecken 

 

 


