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Stadgar för 

Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund (JHBF) 
Fastställda på årsmötet 19 maj 2018 

§ 1: Distriktsförbundet JHBF:s uppgift 

Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund (JHBF), distriktsförbund i Svenska Bridgeför-
bundet (SBF), är en ideell förening med uppgift  

att fungera som distriktsorganisation för anslutna lokalföreningar och enskilda 
medlemmar i Jämtlands län samt att företräda dessa och ge dem råd i bridge-
frågor, 

att verka för förståelse och intresse för bridgespelet samt att genom information 
och kursverksamhet bidra till dess utveckling, 

att stödja och bedriva ungdomsverksamhet, 

att tillhandahålla nödvändiga tävlingsföreskrifter och se till att dessa följs, 

att samarbeta med andra, motsvarande organisationer, 

att ta initiativ till och bedriva annan verksamhet som främjar distriktets bridge-
intressen, 

att arrangera distriktsmästerskap och andra tävlingar på distriktsplanet samt att 
anordna förberedande omgångar i svenska mästerskap enligt SBF:s direktiv, 

att inom distriktet medverka i genomförandet av övriga tävlingar på riksnivå, 
vilket dock kan uppdras åt underställd lokalförening, 

att i övrigt övervaka och fullgöra uppgifter i enlighet med egna och SBF:s 
stadgar och beslut samt 

att förvalta Gösta Wallins minnesfond i enlighet med fondens egna stadgar. 

JHBF och lokalföreningar är underställda SBF:s stadgar, varför endast huvuddragen i 
de senare återges här. 

§ 2: Medlemskap 

Medlem i SBF är varje fysisk person som fått inträde i lokalförening ansluten till JHBF, 
och som inom föreskriven tid erlagt de avgifter som beslutats. Beträffande ständigt 
medlemskap, se SBF:s stadgar.  

JHBF kan på styrelsens förslag, och genom beslut av årsmötet, utse särskilt förtjänt 
person till hedersledamot. 

Lokalförening som vill ansluta sig till SBF skickar inträdesansökan till JHBF. Sedan 
lokalföreningens ansökan blivit godkänd är det JHBF:s uppgift att se till att föreningen 
verkar, med egna stadgar, i överensstämmelse med SBF:s och JHBF:s syften. 

§ 3: Medlemskaps upphörande 

Lokalförening som vill utträda ur SBF gör skriftlig anmälan om detta till JHBF.  
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§ 4: Återinträde i SBF 

Lokalförening eller enskild medlem som uteslutits ur SBF kan efter ansökan beviljas 
återinträde.  

§ 5: Medlemsavgifter 

JHBF:s räkenskapsår avviker något från SBF:s och omfattar perioden från 1 maj t.o.m. 
30 april nästföljande år. 

Medlemsavgifter till SBF fastställs på ordinarie riksstämman för det verksamhetsår 
som börjar den 1 juli året efter stämman, samt för därpå följande verksamhetsår.  

Medlemsavgifter till JHBF, för nästkommande räkenskapsår, fastställs på ordinarie 
årsmöte. 

Enskild medlems medlemsavgift inkluderar årsavgifterna till SBF, JHBF och lokal-
föreningen. Ny, eller återinträdd, medlem är avgiftspliktig i och med inträdet i lokal-
föreningen.  

Beträffande introduktionsmedlem och ständig medlem, se SBF:s stadgar. 

§ 6: Styrelse och förvaltning 

JHBF leds av en styrelse som består av ordförande och minst fem, högst sju övriga 
ordinarie ledamöter. Dessutom utses två icke personliga suppleanter som, enligt ut-
sedd ordning, går in vid ordinarie ledamots frånvaro.  

Ordförande, övriga ordinarie ledamöter samt suppleanter utses av årsmötet för tiden 
till och med nästa årsmöte vid vilket val ska ske.  

Styrelsen utser, inom sig, en vice ordförande som vid ordförandes förfall går in i dennes 
ställe. När så sker träder i sin tur en suppleant in som ordinarie ledamot. Styrelsen 
utser även, inom sig, sekreterare och kassör samt besätter övriga roller i styrelse-
arbetet. 

Suppleant har full rösträtt i styrelsen då denne träder in för ordinarie ledamot. Supp-
leanter ska fortlöpande hållas underrättade om styrelsens beslut och verksamhet. 
Suppleant äger rätt att delta i styrelsens sammanträden även utan ovannämnda förfall, 
men saknar då rösträtt. 

Styrelsen ansvarar för JHBF:s förvaltning och övriga angelägenheter i enlighet med 
dessa stadgar och årsmötets beslut. Styrelsen svarar för att nödvändig ekonomi-
administration och sekretariatsverksamhet bedrivs. 

Styrelsen är beslutsför när röstberättigade ledamöter är närvarande till ett antal av 
minst hälften plus en av det ledamotsantal som årsmötet fastställt. Exempel: om 
styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter krävs fem närvarande, inklusive supp-
leanter som trätt in i ordinarie ledamots ställe. 

För beslut fordras enighet hos minst hälften av beslutat ledamotstal. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst, med undantag för val och sluten omröstning då lotten 
skiljer. 

I brådskande eller enstaka mindre viktiga ärenden kan styrelsebeslut även fattas 
genom omröstning per telefon eller via epost. Sådant beslut ska omedelbart protokoll-
föras och föras in i närmast följande sammanträdesprotokoll. 
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Varje sammanträde och beslut protokollförs. Protokollen förs i numrerad följd och 
justeras av ordföranden. Dessutom föredras och godkänns de vid nästa sammanträde.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av styrelsen 
kräver det. Kallelse bör gå ut minst 14 dagar före sammanträdesdagen.  

Till varje ordinarie årsmöte ska styrelsen ta fram en verksamhetsberättelse för det 
senaste verksamhetsåret. Till denna ska resultat- och balansräkning bifogas. JHBF:s 
räkenskaper avslutas per den 30 april och ska vara revisorerna tillhanda senast den 
15 maj påföljande verksamhetsår. 

§ 7: JHBF:s firma 

Distriktsförbundet JHBF:s firma tecknas av styrelsen i dess helhet samt av den/dem 
som styrelsen varje verksamhetsår utser; normalt ordförande och kassör, var för sig. 

§ 8: Revision 

För granskning av styrelsens förvaltning och JHBF:s räkenskaper väljer ordinarie 
årsmöte två revisorer, samt två suppleanter för dessa, för tiden fram t.o.m. nästa 
ordinarie årsmöte 

På årsmötet ska revisorerna avge en skriftlig berättelse över sin granskning samt till- 
eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 9: Valberedning 

En valberedning bestående av två personer föreslås och utses av ordinarie årsmöte 
för ett år i taget. 

Ledamot i den på samma årsmöte nyvalda styrelsen, eller suppleant för sådan, kan 
inte ingå i valberedningen. Sådan ledamot eller suppleant har inte heller rätt att väcka 
förslag på valberedningens sammansättning.  

§ 10: Årsmöte 

Årsmötet är JHBF:s högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år under 
maj månad, på tid och plats som styrelsen beslutar. Extra årsmöte hålls när styrelsen 
anser att det behövs eller när minst 1/4 av antalet anslutna lokalföreningar kräver det.  

Kallelse till ordinarie årsmöte ska gå ut skriftligen, via brev eller epost, till anslutna 
lokalföreningar senast två veckor före mötet. Den ska innehålla föredragningslista, 
med förslag till beslut i de ärenden styrelsen önskar behandlade, samt eventuella 
motioner.  

Kallelse till extra årsmöte, med föredragningslista och övriga handlingar, skickas ut till 
anslutna lokalföreningar senast två veckor före mötet. I tillämpliga delar ska i övrigt 
samma bestämmelser gälla för extra som för ordinarie årsmöte.  

Motion till ordinarie årsmöte ska ha kommit in till JHBF senast den 30 april. Styrelsen 
presenterar inkomna motioner på årsmötet och anger styrelsens uppfattning vad gäller 
till- eller avstyrkan.  

Beslut på årsmöte fattas genom enkel eller formell omröstning. 

Enkel omröstning är den form som normalt tillämpas, dvs. att de närvarande avger sin 
röst muntligt – punkt för punkt enligt dagordningen. Röstlängd fastställs endast om 
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någon begär rösträkning. De närvarande får då en röst var och vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

Formell omröstning innebär att varje lokalförening inom JHBF har ett röstantal i 
proportion till antalet medlemmar. Röstlängden fastställs av styrelsen i början av varje 
verksamhetsår utifrån SBF:s medlemsregister. Den formella omröstningen kan vara 
muntlig eller skriftlig. 

Enkel omröstning används i normalfallet, och om styrelsen i förväg bedömer att formell 
omröstning kan komma att krävas på ett årsmöte ska detta aviseras i kallelsen. 
Lokalföreningarna får då utse ombud som företräder föreningen på mötet. Detta sker 
skriftligt i form av en fullmakt. 

Frågan om formell omröstning kan även väckas under ett årsmöte. Mötesordföranden 
gör då en bedömning om så ska ske. I så fall hänskjuts den aktuella frågan till skriftlig 
hantering efter mötet och årsmötet kan alltså inte helt avlutas förrän denna omröstning 
har genomförts. 

Vid formell omröstning har endast de ombud som lokalföreningarna utsett rösträtt på 
årsmötet. Föreningarna har en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar enligt 
medlemsredovisningen. Ingen lokalförening har dock rösträtt för mer än 1/4 av det 
totala antalet röster på årsmötet.  

En lokalförening kan låta sig representeras av ett eller flera ombud, men högst till ett 
antal motsvarande röstetalet. Ombud ska vid uppropet uppvisa fullmakten, där det 
också ska framgå hur många röster ombudet representerar.  

Ordinarie ledamot eller suppleant i JHBF:s styrelse kan inte utses till ombud vid års-
möte. Ombud får representera högst två lokalföreningar.  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden vara upptagna på föredragningslistan och 
behandlas. Ärendenas inbördes ordning kan dock ändras av årsmötet. 

1.   Mötets öppnande; upprop, eventuellt godkännande av fullmakter och fast- 
      ställande av röstlängd. 

2.   Godkännande av föredragningslista. 

3.   Val av mötesordförande. 

4.   Val av mötessekreterare. 

5.   Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 

6.   Årsmötets behöriga utlysande. 

7.   Verksamhetsberättelse. 

8.   Ekonomisk redovisning; resultat- och balansräkning.  

9.   Revisionsberättelse. 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen samt godkännande av balansräkning. 

11. Eventuella stadgeändringar. 

12. Styrelseersättningar. 

13. Årsavgift till JHBF för nästkommande verksamhetsår.  

14. Budget samt översiktlig verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

15. Gösta Wallins minnesfond. 

16. Jämtrallyt. 

17. Arrangörer av DM-tävlingar. 

18. Inkomna motioner. 

19. Ärenden som styrelsen önskar behandlade på årsmötet. 
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20. Övriga ärenden. 

21. Val av ordförande i JHBF för 1 år. 

22. Fastställande av antalet övriga ordinarie ledamöter och suppleanter. 

23. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

24. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

25. Val av valberedning: två ledamöter. 

26. Prisutdelning för DM-tävlingar. 

27. Avslutning. 

Varje enskild medlem i SBF har närvaro- och yttranderätt vid årsmötet.  

Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i de ärenden som angetts i kallelsen. 

Under löpande verksamhetsår kan, i undantagsfall, beslut i angelägna frågor även 
fattas av styrelse och lokalföreningar i samförstånd. Det sker normalt skriftligt genom 
formell omröstning via brev eller epost. 

§ 11: Tävlingssanktioner 

Förening som önskar arrangera tävling om mästarpoäng i silver eller guld ska senast 
den 15 maj respektive 31 mars verksamhetsåret före den planerade (första) tävlings-
dagen ansöka om sanktion för tävlingen hos JHBF. Av inbjudan till sanktionerad tävling 
ska det framgå att sanktion har lämnats.  

Spelare som är ansluten till SBF har inte rätt att starta i tävling som vägrats sanktion. 

§ 12: Tävlingsrepresentation 

Inbjudan till deltagande i in- eller utländsk tävling får, när inbjudan avser representation 
för JHBF, inte accepteras utan godkännande från JHBF.  

Spelare kan vara medlem i flera lokalföreningar men får endast representera en för-
ening under spelåret 1 juli – 30 juni, i tävlingar anordnade eller sanktionerade av SBF 
eller JHBF.  

JHBF eller lokalförening kan dessutom göra de inskränkningar eller utvidgningar i sina 
medlemmars representationsrätt som de bedömer krävs.  

JHBF:s medlemmar ska följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga före-
skrifter samt iaktta ett för SBF och tävlingsbridgen hedrande uppförande. 

§ 13: Disciplinfrågor 

I enlighet med SBF:s stadgar får styrelsen besluta om disciplinpåföljd i form av skriftlig 
varning till lokalförening och/eller enskild medlem på grund av ekonomiska skäl.  

Styrelsen får även besluta om uteslutning av lokalförening som resterar med förfallna 
avgifter i mer än ett år. Frågor om uteslutning av enskild medlem eller lokalförening av 
andra skäl får endast prövas av SBF:s styrelse.  

Ett beslut om uteslutning enligt andra stycket ska meddelas föreningen skriftligt och 
innehålla redovisning av skälen för åtgärden samt upplysning om rätten att överklaga. 
Kopia av beslutet tillställs SBF.  

Berörd lokalförening får överklaga uteslutningsbeslut enligt andra stycket hos SBF:s 
styrelse inom en månad från den dag föreningen fick del av beslutet. 
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Övriga disciplinärenden handläggs av SBF:s disciplinnämnd. Innan disciplinär åtgärd 
beslutas ska berörd part ges tillfälle att yttra sig.  

§ 14: Stadgeändring - upplösning av JHBF 

För ändring eller komplettering av JHBF:s stadgar fordras beslut på ett ordinarie års-
möte. Beslutet ska fattas genom formell omröstning (se § 10) och vara biträtt av minst 
2/3 av de vid mötet registrerade rösterna. 

För upplösning av JHBF fordras att beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten. 
Mötena ska hållas med minst 2 månaders mellanrum och ett av dem ska vara ett 
ordinarie årsmöte. För att beslutet ska vara giltigt krävs att minst 2/3 av de röst-
berättigade röstar för en upplösning vid det årsmöte som hålls sist.  

Vid upplösningen fördelas befintliga tillgångar på sätt som beslutas vid de båda års-
mötena. 

 


