
Stenungsunds BK  Sidan 1 av 3 

 

 

 S T A D G A R 
 för 

 STENUNGSUND BRIDGEKLUBB 
 

 fastställda vid föreningens bildande 1954, reviderade 1989-01-08, 1994-09-05 , 2008-03-03 och 2015-03-28. 

 

§ 1 Föreningens ändamål 
 

Stenungsunds Bridgeklubb, SBK, i det följande kallad föreningen, är en ideell förening med ändamål: 

 

Att bereda sina medlemmar möjlighet att spela tävlingsbridge. 

 

Att verka för förståelse och intresse för tävlingsbridge och genom information och kursverksamhet bidraga 

till dess spridning och utveckling. 

 

Att som ansluten till Förbundet Svensk Bridge, FSB, och dess distriktsförbund företräda sina medlemmar. 

 

Att bedriva annan för bridgen främjande verksamhet. 

 

§ 2 Medlemskap 

 
1. Antagande av medlem i föreningen sker enligt styrelsens beslut. 

 

2. Hedersmedlem kan utses av föreningens årsmöte. 

 

3. Medlemskap i föreningen förutsätter att stadgade avgifter erläggs inom föreskriven tid. Fysisk person 

kan också genom Introduktionsmedlemskap (§3, 2 mom. FSB:s stadgar) vara medlem i föreningen 

liksom Ständig Medlem (§ 6, 1 mom. FSB:s stadgar). 

 

4. Medlem i föreningen är också medlem i Förbundet Svensk Bridge och det distriktsförbund inom vilket 

föreningen är belägen. 

 

5. Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt att 

iakttaga ett för föreningen, överställda organisationer och tävlingsbridgen hedrande uppförande. 

 

6. Brott mot gällande stadgar och bestämmelser kan föranleda varning, avstängning eller uteslutning ur 

föreningen, varom styrelsen beslutar. Frågan om uteslutning av medlem får inte tagas till avgörande 

förrän medlemmen i fråga givits tillfälle att yttra sig i ärendet inom av styrelsen angiven tid (minst 14 

dagar). Ansökan om prövning av utdömt straff kan göras hos distriktsförbundet. 

 

7. Av distriktsförbund eller av FSB fattat beslut om avstängning eller uteslutning av enskild medlem 

gäller även inom föreningen. 

 

§ 3 Medlemsavgifter 

 
1. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

 

2. Medlemsavgift erläggs per spelsäsong, 1 juli till 30 juni nästa år. 

 

3. Medlemsavgiften betalas till FSB och i den ingår avgift till föreningen, distriktsförbund och FSB 

 

4.  Föreningens medlemsavgift fastställes av föreningens årsmöte. 

 

5. Person, som är medlem i annan till FSB ansluten förening kan beviljas B-medlemskap genom att till 

föreningen erlägga den del av medlemsavgiften som utgör avgift till föreningen. 
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§ 4 Styrelse 

 
1. Föreningens styrelse har sitt säte i Stenungsund. 

 

2. Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och tre till fem ledamöter samt 

upp till tre suppleanter. 

 

3. Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år, övriga ledamöter på två år, en till tre vid udda och 

en till tre vid jämna årtal. Suppleanter väljs på ett år. 

 

4. Vid sitt första möte efter årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och 

annan befattningshavare som styrelsen finner behov av. 

 

5. Styrelsen är beslutför då minst 3 ledamöter är närvarande. Ordförande eller vice ordförande skall ingå 

i gruppen. 

 

6. Styrelsen beslutar om teckningen av föreningens firma. 

 

§ 5 Revisorer 

 

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljes vid årsmötet två 

revisorer för ett år.   

 

§ 6 Föreningsmöte 
       

1 Föreningen håller ordinarie årsmöte i mars månad. Dag för årsmötet anges i spelprogrammet.   Kallelse 

utgår genom styrelsens försorg minst 14 dagar före mötesdagen. Till kallelse skall fogas förslag till 

dagordning. 

 

2 Extra möte anordnas när styrelsen eller minst hälften av medlemmarna kräver det. Skriftlig kallelse med 

angivande av ärende utsändes minst en vecka före mötesdagen. 

 

3 Rösträtt vid årsmötet har alla A-medlemmar i föreningen. B-medlemmar har närvaro- och yttranderätt 

men ej rösträtt. 

 

4 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden vara upptagna på föredragningslistan och behandlas 

 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av föredragningslistan 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av två medlemmar att jämte mötets ordförande justera protokollet 

6. Frågan om mötets behöriga utlysande 

7. Styrelsens års- och förvaltningsberättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

10. Fastställande av medlemsavgift 

11. Fastställande av spelavgifter, prisregler och regler för ersättningar 

12. Fastställande av budget 

13. Ärenden som styrelsen önskar behandla på årsmötet 

14. Ärenden som anmälts till styrelsen minst 14 dagar för mötet 

15. Övriga frågor 

16. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år 

17. Val av styrelseledamöter för en tid av två år 

18. Val av två revisorer 

19. Val av valberedning 

20.  Mötet avslutande 
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5  Beslut fattas med enkel majoritet utom vid frågor enligt § 7. All omröstning sker öppet, såvida ej 

  sluten omröstning begärs. 

 

6 Vid lika röstetal avgör lotten – utom i fråga om styrelsens ansvarsfrihet, vilken vid lika röstetal är 

beviljad, samt vid frågor enlig § 7.  

 

§ 7 Stadgeändringar och föreningens upplösning. 
 

För ändring eller komplettering av föreningens stadgar fordras att beslut fattas på ordinarie årsmöte och 

att det biträdes av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag om stadgeändring, 

som skall behandlas på årsmötet, skall fogas till kallelsen. 

 

För upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande årsmöten med minst två 

månaders intervall, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För giltighet skall beslutet på det mötet 

som hålles sist biträdas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid beslut om 

föreningen upplösning skall beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall disponeras. 

 

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

 

§ 8 Representation 

 

1. Spelare kan tillhöra flera föreningar men får endast representera en förening under spelåret, 1 juli – 30 

juni, i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av Förbundet Svensk Bridge eller dess 

distriktsförbund. 

 

2. Föreningen (liksom distriktsförbund) äger därutöver vidtaga de inskränkningar eller utvidgningar i sina 

medlemmars representationsrätt som i speciella fall anses erforderliga. 

 

 

Dessa stadgar antogs vid årsmötet i Stenungsunds BK 2015-03-28 

 

 

 

 Christer Tolergård  Gert-Inge Hugosson 

 

       Mötets sekreterare     Mötets ordförande 

 

 

 

 Dana Stålblad  Jan Samuelsson 

 

 Mötets protokolljusterare  Mötets protokolljusterare 


