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1. Val av valberedning §10 
 
Bakgrund: 
SBF har vid flera tillfällen fått uppleva att vi har en av riksstämman vald valberedning som inte kan arbeta 
som tänkt pga sjukdom eller andra frånfällen. Det finns många saker som kan inträffa som gör att en val-
beredning bestående av tre personer kanske inte kan fullgöra sina uppgifter. Styrelsen föreslår därför en 
ändring av §10 där även en suppleant väljs till valberedningen.

Nuvarande stadgar: 
 
§ 10 Valberedning
 
1. En valberedning, bestående av tre personer, utses 
av ordinarie riksstämma för perioden till näst- 
kommande ordinarie stämma.
 
2. I valberedningen kan ej ingå ledamot i den på 
samma stämma nyvalda styrelsen, suppleant för så-
dan eller tjänsteman inom SBF. Ej heller äger sådan 
ledamot, suppleant eller tjänsteman väcka förslag 
till valberedningens sammansättning.
 
3. Valberedningens ledamöter hämtas från olika dfb 
och utser inom sig ordförande.
 
4. Högst en av ledamöterna kan omväljas för den 
närmast följande mandatperioden. Valberedningen 
äger rätt att inom sig utse och till stämman föreslå 
denna ledamot. Ingen ledamot kan i obruten följd 
omväljas mer än en gång.
 
5. Valberedningen inkommer till SBF med sina 
namnförslag till påföljande stämma jämte kandidat-
presentation senast den 15 september.

Förslag till ny skrivning: 
 
§ 10 Valberedning
 
1. En valberedning, bestående av tre personer och 
en suppleant, utses av ordinarie riksstämma för 
perioden till nästkommande ordinarie stämma.
 
2. I valberedningen kan ej ingå ledamot i den på 
samma stämma nyvalda styrelsen, suppleant för så-
dan eller tjänsteman inom SBF. Ej heller äger sådan 
ledamot, suppleant eller tjänsteman väcka förslag 
till valberedningens sammansättning.
 
3. Valberedningens ledamöter hämtas från olika dfb 
och utser inom sig ordförande.
 
4. Högst en av ledamöterna kan omväljas för den 
närmast följande mandatperioden. Valberedningen 
äger rätt att inom sig utse och till stämman föreslå 
denna ledamot. Ingen ledamot kan i obruten följd 
omväljas mer än en gång.
 
5. Valberedningen inkommer till SBF med sina 
namnförslag till påföljande stämma jämte kandidat-
presentation senast den 15 september.
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2. Ändring av förfaringssätt för framtagande av röstlängd vid  
    riksstämman. §11.3, stycke 3.  
 
Bakgrund: 
Till riksstämman 2019 motionerade Thomas Axenbratt, Bohuslän-Dal, om att SBFs förfaringssätt för fram-
tagande av röstlängd till riksstämman skulle ändras. Motionen bifölls med tillägget att SBF:s styrelse fick i 
uppdrag att ta fram simuleringsutfall och utreda för att återkomma med ett skarpt förslag till riksstämman 
2021 för att skapa bättre rättvisa mellan distriktsförbunden.

Nuvarande stadgar: 
 
§11.3, stycke 3 
 
Rösträtt vid stämma har ombud, valda på dfbs års-
möten.  
 
Med den inskränkningen att samma individ inte kan 
räknas mer än en gång vid upprättande av röste- 
talsunderlag, äger dfb en röst för varje påbörjat 200-
tal medlemmar enligt slutredovisningen från SBF.
 
Inget dfb äger dock utöva rösträtt för mer än en 
femtedel av det vid stämman representerade anta-
let röster.

Förslag till ny skrivning: 
 
§11.3, stycke 3 
 
Rösträtt vid stämma har ombud, valda på dfbs års-
möten.  
 
Med den inskränkningen att samma individ inte kan 
räknas mer än en gång vid upprättande av röste- 
talsunderlag, äger dfb en röst för varje påbörjat 
100-tal medlemmar upp till och med 5 röster, där-
efter ytterligare 1 röst per påbörjat 300-tal med-
lemmar, enligt slutredovisningen per den 15e juni 
det år som riksstämma ska hållas. 
 
Inget dfb äger dock utöva rösträtt för mer än en 
femtedel av det vid stämman representerade anta-
let röster.
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Bilaga röstfördelning prognos enligt befintlig och föreslagen metod. 
 

 RS 2019  
Idag ges 1 röst per 200 
medlemmar. 

1 röst per påbörjat 100-tal 
upp till 5 därefter 1 per 
påbörjat 300 

Distrikt Total Röster Andel Röster Andel 
Bohuslän-Dals BF 800 4 2,94% 6 3,75% 
Dalabridgen 562 3 2,21% 6 3,75% 
Gävleborgs BF 697 4 2,94% 6 3,75% 
Göteborgs BF 2064 11 8,09% 11 6,88% 
Gotlands BF 153 1 0,74% 2 1,25% 
Hallands BF 1514 8 5,88% 9 5,63% 
Jämtland-Härjedalens 
BF 356 2 1,47% 4 2,50% 
Jönköpings läns BF 745 4 2,94% 6 3,75% 
Medelpads BF 341 2 1,47% 4 2,50% 
Mälardalens BF 1065 6 4,41% 7 4,38% 
Norrbottens BF 344 2 1,47% 4 2,50% 
Skånes BF 4486 23 16,91% 19 11,88% 
Stockholms BF 4171 21 15,44% 18 11,25% 
Sydöstra Sveriges BF 1791 9 6,62% 10 6,25% 
Upplands BF 1322 7 5,15% 8 5,00% 
Värmland-Dals BF 587 3 2,21% 6 3,75% 
Västerbottens BF 411 3 2,21% 5 3,13% 
Västergötlands BF 1175 6 4,41% 8 5,00% 
Ångermanlands BF 370 2 1,47% 4 2,50% 
Örebro läns BF 963 5 3,68% 7 4,38% 
Östra Mellansvenska 
BF 1958 10 7,35% 10 6,25% 
Prenumeranter* 77 0       
SBF Vilande* 4 0       
Total 25959 136 1 160 1 

    Topp 4 = 65 48% 58 36% 
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3. Ändring av §14 Disciplinnämnden.  
 
Bakgrund: 
I § 14 i förbundets stadgar finns bestämmelser om disciplinärenden. Bestämmelserna fastställdes 1969 och 
har – med undantag för vissa år 2015 gjorda ändringar av preskriptionsreglerna i § 14.5 – såvitt disciplin-
nämnden (DN) har kunnat utröna därefter inte varit föremål för översyn.
 
En typ av frågor som under åren har gett upphov till diskussioner mellan företrädare för styrelsen och DN är 
sådana som knyter an till den principiella synen på DN:s oberoende och roll. Enligt DN behöver det klargö-
ras i stadgarna att nämnden är självständig i förhållande till styrelsen i sitt dömande samt att det är anmäla-
ren som ska presentera den utredning som ska ligga till grund för DN:s bedömning. Det får inte råda någon 
tvekan om att DN är en opartisk instans. Det förutsätter att DN inte även har funktionen som ”åklagare”. I 
linje med detta bör även föreskriften i nuvarande § 14.6 om att DN på eget initiativ kan inleda ett disciplinä-
rende upphävas. Det finns anledning att framhålla att oberoendet från styrelsen och renodlandet av den 
dömande rollen inte är något självändamål, utan ett sätt att förebygga vissa typer av invändningar från den
dömde i ett eventuellt domstolsförfarande. Vidare föreslås ändringar när det gäller DN:s sammansättning, 
beslutsförhet och handläggning m.m.

Vid utformningen av förslaget har DN hämtat viss inspiration från hur motsvarande bestämmelser har utfor-
mats i engelska och norska bridgeförbundets samt Riksidrottsförbundets stadgar.
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Nuvarande stadgar: 
 
§14 Disciplinnämnden 
 
1. Bestraffning enligt dessa stadgar får åläggas 
klubb, styrelseledamot eller enskild medlem i SBF. 
 
2. Straffarter är varning, avstängning och uteslut-
ning. Varning är det lindrigaste straffet och innebär 
ett skriftligt påtalande av det fel som begåtts samt 
en uppmaning till den felande att rätta sig efter gäl-
lande bestämmelser. Avstängning av enskild person 
innebär att denne inte får delta i av klubb, dfb eller 
riksförbund anordnad tävling. Avstängningen inne-
fattar även utövande av uppdrag inom bridgerörel-
sen. 

3. Med varning eller avstängning bestraffas:
a) Den som anmält sig till deltagande i eller godkänt 
kallelse till tävling men utan giltig anledning vägrat 
full göra vad denne åtagit sig eller utan giltiga skäl 
uteblivit.
b) Den som, trots avstängning, har deltagit i tävling 
eller i förekommande fall utövat uppdrag.
c) Den som deltagit i tävling med eller mot avstängd,
trots kännedom om avstängningen.
d) Den som tillåtit avstängd att delta i tävling eller 
att i förekommande fall utöva uppdrag, trots att 
denne kände till eller bort känna till avstängningen.
e) Den som under eller i samband med tävling/upp-
drag eller med anledning av något, som därunder 
förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande 
eller otillbörligt mot deltagare eller funktionär eller 
visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller 
föreskrift.
f) Den som i anslutning till bridgeverksamhet förgri-
pit sig med våld eller hot därom mot funktionär eller 
annan enskild person inom bridgerörelsen.
g) Den som genom osanna uppgifter eller på annat 
sätt vilselett eller sökt vilseleda funktionär eller 
annan person.
h) Den som i samband med bridgeverksamhet be-
rett sig eller annan otillbörlig förmån.
i) Den som uppträtt på sådant sätt att bridgens an-
seende skadats eller uppenbarligen kunnat skadas. 
Är förseelsen med hänsyn till omständigheterna att 
anse som ringa får ej svårare straff än varning utmä-
tas. Är förseelsen att anse som grov får avstängning 
åläggas för en tid av högst 18 månader.
 
4. I synnerligen grova fall eller vid upprepade förse-
elser av grov art kan uteslutning tillgripas men då 
endast efter beslut av SBF styrelse.

5. Straff för förseelse enl. § 14:3 får, med de un-
dantag som framgår nedan, ej åläggas någon om 
förseelsen ej anmälts för bestraffning inom ett år, 
från det förseelsen begicks. Är förseelsen sådan 
som avses i § 14.3 h) får straff åläggas om förseel-
sen anmälts till bestraffning inom tre år, från det 
förseelsen begicks. Avser förseelsen fusk får straff 
åläggas om förseelsen anmälts till bestraffning inom 
tre år, från det förseelsen begicks. Straff får därvid, 
och utan begränsning i tiden, åläggas även för äldre 
sådana förseelser som omfattas av anmälan.
 
6. Bestraffningsärende som sorterar under § 14:3 
skall handläggas av disciplinnämnd bestående av 
minst tre personer, vilka utses av SBF styrelse.
Ärende om bestraffning för förseelse enligt § 14:3 
kan tas upp till handläggning efter påtalande till 
disciplinnämnden eller om nämnden själv finner 
behandling vara av allmängiltigt intresse.
 
Verkställighetsföreskrifter för disciplinnämndens 
arbete fastställs av SBF styrelse.
 
7. Dfb:s styrelse kan med angivande av skäl som är 
av ekonomisk natur, tilldela klubb och/eller enskild 
medlem skriftlig varning. Uteslutning av klubb till 
följd av obetalda avgifter enligt § 4:2 kan fastställas 
av dfb medan uteslutning av andra i § 4:2 angivna 
skäl endast kan fastställas av SBF styrelse. Varje av-
stängnings- och uteslutningsbeslut meddelas med-
lemmen/klubben och dfb skriftligen med angivande 
av motivering för beslutet. Uteslutningsbeslut fattat 
av dfb:s styrelse kan överklagas hos SBF styrelse 
inom en månad från mottagandet.
 
8. Disciplinnämndens beslut kan ej överklagas.
 
9. Uteslutningsbeslut fattat av SBF styrelse kan ej 
överklagas.
 
10. Innan disciplinär åtgärd berörd part
beredas tillfälle att yttra sig.
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Förslag till ny skrivning: 
 
§ 14    Disciplinärenden
 
1. Disciplinnämnden
För handläggning av disciplinärenden ska det finnas 
en disciplinnämnd (DN). DN ska bestå av en ordfö-
rande och minst fyra övriga ledamöter, som väljs av 
styrelsen på förslag av DN. DN:s ledamöter är vid ut-
övningen av sitt uppdrag inte underställda styrelsen.
     
Ett förordnande att vara ordförande eller övrig le-
damot gäller tills vidare. Den förordnade har rätt att 
på begäran entledigas från sitt uppdrag av styrel-
sen. Styrelsen kan vidare entlediga en ledamot från 
nämnden eller från ordförandeskapet om han eller 
hon inte längre kan anses lämplig för uppdraget.    
     
Styrelsen beslutar i samråd med DN bestämmelser 
om handläggningen av disciplinärenden.

2. Jurisdiktion
Påföljd enligt dessa stadgar får åläggas klubb, med-
lem i SBF, styrelseledamot och den som deltar i en 
tävling som anordnas av SBF, distriktsförbund eller 
klubb.
 
3. Påföljder
För förseelser enligt § 14.4 kan en eller flera av föl-
jande påföljder utdömas.
 
a) Varning
Varning är den lindrigaste påföljden och innebär ett 
skriftligt påtalande av det fel som begåtts samt en 
uppmaning till den felande att rätta sig efter gällan-
de bestämmelser.
 
b) Avstängning
Enskild person får stängas av från viss tävling, visst 
uppdrag eller för viss tid, lägst en månad och högst 
tio år. Den som är avstängd för viss tid får inte delta 
i förbundssanktionerad tävling eller utöva något 
uppdrag inom bridgerörelsen. DN kan dock besluta 
att avstängningen ska gälla endast tävlingsspel eller 
endast utövande av uppdrag.
Klubb får stängas av för viss tid, lägst en månad 
och högst tio år. En klubb som är avstängd får inte 
anordna förbundssanktionerade tävlingar eller delta 
i tävlingar för klubblag som anordnas av SBF eller 
distriktsförbund.
 

c) Förbud mot spel med viss partner
Enskild person får förbjudas att spela med viss part-
ner för viss tid eller för all framtid. 
 
d) Uteslutning
Enskild person eller klubb får uteslutas ur förbundet. 
En uteslutning innebär att man fråntas sitt med-
lemskap på obestämd tid. I § 5 finns bestämmelser 
om förutsättningarna för återinträde i förbundet. 
Uteslutning får beslutas endast i synnerligen grova 
fall eller vid upprepade förseelser av grov art och då 
endast efter beslut av SBF:s styrelse.
     
När det finns anledning att anta att den anmäl-
de kommer att stängas av eller uteslutas kan DN, 
om det finns särskilda skäl för det, besluta att den 
anmälde ska vara avstängd till dess att ett slutligt 
avgörande föreligger.
 
4. Förseelser
Påföljd enligt § 14.3 kan åläggas
 
a) den som anmält sig till deltagande i eller godkänt 
kallelse till tävling men utan giltig anledning vägrat 
fullgöra vad denne åtagit sig eller utan giltiga skäl 
uteblivit,
 
b) den som trots avstängning har deltagit i tävling 
eller i förekommande fall utövat uppdrag, eller som 
överträtt ett förbud mot att spela med viss partner,
 
c) den som deltagit i tävling med eller mot avstängd 
eller mot ett par som är förbjudna att spela till-
sammans trots kännedom om avstängningen eller 
förbudet,
 
d) den som tillåtit avstängd att delta i tävling eller 
att i förekommande fall utöva uppdrag, eller som 
tillåtit ett par som är förbjudna att spela tillsammans 
att delta i tävling trots att denne kände till eller bort 
känna till avstängningen eller förbudet,
 
e) den som under eller i samband med tävling/
uppdrag eller med anledning av något som därun-
der förekommit uppträtt otillbörligt mot deltagare, 
funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot 
funktionärs anvisningar eller föreskrifter,
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f) den som vid deltagande i tävling brutit mot brid-
gelagarna eller övriga bestämmelser som gäller för 
tävlingen,
 
g) den som, även om agerandet inte omfattas av 
punkten f), skaffat sig en orättvis fördel vid tävlings-
spel, t.ex. genom att inför eller under en tävling 
bereda sig tillgång till information om givarna med 
tekniska hjälpmedel, 
 
h) den som i ett sammanhang som har koppling till 
bridgeverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, 
utövat våld mot en annan person eller som hotat 
eller allvarligt kränkt någon, 
 
i) den som i ett sammanhang som har koppling till 
bridgeverksamhet genom osanna uppgifter eller på 
annat sätt vilselett eller utövat otillbörlig påverkan 
mot funktionär eller annan enskild person,
 
j) den som mot bättre vetande eller utan sannolika 
skäl anmält annan för förseelse som är bestraff-
ningsbar enligt dessa stadgar,
 
k) den som i ett sammanhang som har koppling till 
bridgeverksamhet berett sig eller annan otillbörlig 
förmån, och
 
l) den som uppträtt på sådant sätt att bridgens anse-
ende skadats eller uppenbarligen kunnat skadas.
Påföljd kan även åläggas den som medverkar till 
eller försöker begå förseelse enligt punkterna a-l.
 
5. Preskription
Påföljd för förseelse enligt § 14.4 får, med de un-
dantag som framgår nedan, inte åläggas någon om 
förseelsen inte har anmälts för bestraffning inom ett 
år från det förseelsen begicks. 
    
Är förseelsen sådan som avses i § 14.4 k får påföljd 
åläggas om förseelsen har anmälts till bestraffning 
inom tre år från det förseelsen begicks. 
    
Är förseelsen sådan som avses i § 14.4 f eller g får 
påföljd åläggas om förseelsen anmälts till bestraff-
ning inom tre år, från det förseelsen begicks. Påföljd 
får därvid, och utan begränsning i tiden, åläggas 
även för äldre sådana förseelser som omfattas av 
anmälan.

6. Beslut av distriktsförbunds styrelse
Styrelsen i ett distriktsförbund kan med angivande 
av skäl som är av ekonomisk natur, tilldela klubb 
och/eller enskild medlem skriftlig varning. Uteslut-
ning av klubb till följd av obetalda avgifter enligt § 
4.2 kan fastställas av distriktsförbund medan ute-
slutning av andra i § 4.2 angivna skäl endast kan 
fastställas av SBF:s styrelse.

7.    Överklagande och publicering
DN:s beslut får offentliggöras på SBF:s webbplats 
och/eller i medlemstidningen om saken kan anses 
vara av allmänt intresse för förbundets medlemmar.
    
Uteslutningsbeslut fattat av ett distriktsförbunds 
styrelse kan överklagas hos SBF:s styrelse inom en 
månad från mottagandet.
    
DN:s beslut och uteslutningsbeslut fattat av SBF:s 
styrelse kan inte överklagas.


