
 VÄSTERGÖTLANDS BRIDGEFÖRBUND 

 

 

STADGAR 

för Västergötlands Bridgeförbund fastställda den 13 april 2013 

 

§ 1 

Förbundets ändamål 
 

Västergötlands Bridgeförbund (VBF), distriktsförbund i Svenska Bridgeförbundet, SBF 

(Riksförbundet) är en ideell förening med ändamål 

 

 att fungera som distriktsorganisation för i Västergötland anslutna klubbar och 

enskilda medlemmar samt att i bridgefrågor råda och bistå dessa 

 att verka för förståelse och intresse för bridgespelet och att genom information 

och kursverksamhet bidra till dess utveckling och i anslutning härtill stödja och 

utveckla ungdomsverksamhet 

 att tillhandahålla nödvändiga tävlingsföreskrifter för de av distriktet och 

klubbarna anordnade tävlingarna samt kontrollera att dessa följs 

 att arrangera tävlingar om distriktsmästerskap och andra tävlingar på 

distriktsplanet och enligt SBF:s direktiv svara för arrangemang av förberedande 

omgångar i svenska mästerskap samt allsvenskan 

 att inom distriktet medverka till genomförande av riksomfattande tävlingar på 

uppdrag av SBF, vilka dock kan uppdras åt VBF underställd klubb att genomföra 

 att bedriva annan för VBF:s bridgeintressen främjande verksamhet 

 att i övrigt övervaka och fullgöra vad som åligger VBF i enlighet med egna och 

SBF:s stadgar och beslut. 

 

VBF och till VBF anslutna klubbar är underställda SBF:s stadgar och beslut. 

 

§ 2 

Medlemskap 
1. Medlem i VBF och därmed också i SBF är varje fysisk person, som blivit 

antagen som medlem i till VBF ansluten klubb och som inom föreskriven tid betalat 

beslutade avgifter. 

2. Klubb inom distriktet, som önskar ansluta sig till SBF och därmed till VBF, 

insänder till VBF ställd, skriftlig ansökan. Till ansökan ska i två exemplar bifogas 

uppgifter om 

 

a. antalet medlemmar (minst 8 st.) 

b. styrelsens sammansättning 

c. klubbens stadgar 

d. korresponderande ledamots namn, adress och kontaktuppgifter 

 

1. VBF beslutar om ansökande klubb ska beviljas anslutning eller inte. Beviljad 

ansökan vidarebefordras i ett exemplar inklusive ovan angivna uppgifter till SBF. 

Avslås ansökan har ansökande klubb rätt att överklaga det negativa beslutet hos SBF:s 

styrelse som – efter yttrande av VBF - slutligt avgör frågan. Ansökande klubb ska vid 



negativt beslut av VBF upplysas om möjligheten av att kunna överklaga beslutet till 

SBF:s styrelse. 

2. Det åligger VBF att - sedan klubb vunnit inträde och även fortsättningsvis - 

kontrollera att klubben fungerar med egna stadgar, som står i överensstämmelse med 

ändamålen hos SBF och VBF.   

 

§ 3 

Medlemskaps upphörande 
 

1. Klubb, som önskar utträda ur VBF och därmed SBF eller som önskar föras över 

till annat distriktsförbund, ska anmäla detta skriftligt till VBF. Utträdesanmälan häver 

inte klubbens skyldigheter att till VBF eller SBF fullgöra beslutade 

medlemsåligganden intill dess utträde vunnit giltighet. 

2. Klubbs eller enskild medlems avstängning eller uteslutning ur VBF och därmed 

SBF beslutas (med undantag av 14 § p 2 i dessa stadgar) av SBF:s styrelse. 

3. Uteslutning eller frivilligt utträde ur VBF medför inte rätt att återfå betalda 

avgifter till VBF eller rätt till VBF:s tillgångar såvida inte 16 § i dessa stadgar ska 

tillämpas. 

4. Klubb eller enskild medlem har alltid möjlighet att få sin sak prövad av SBF:s 

styrelse. 

 

§ 4 

Återinträde i VBF 

 
1. Klubb som uteslutits ur VBF kan efter ansökan beviljas återinträde. Ärendet 

avgörs av den instans som beslutat om uteslutningen. Vid återinträdet kan beslutas att 

eventuellt tidigare förfallna men inte betalda avgifter skall regleras vid återinträdet. 

 

§ 5 

Räkenskapsår och medlemsavgifter 

 
1. VBF:s räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 juli t o m 30 juni nästföljande år. 

2. Medlemsavgift till VBF för nästkommande räkenskapsår fastställs av ordinarie 

årsmöte. 

3. Ny medlem är avgiftspliktig till VBF i och med att inträde i VBF beviljas. 

4. Medlemsavgift för juniormedlemmar och hedersledamöter samt ständiga 

medlemmar beslutas av VBF:s årsmöte. 

  

§ 6 

Styrelse och förvaltning 

 
1. VBF leds av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra eller högst åtta 

övriga ordinarie ledamöter. Därutöver utses högst tre icke personliga suppleanter, vilka 

vid förfall för ordinarie ledamot inträder i vald ordning. 

2. Av VBF arvoderad tjänsteman är inte valbar till någon av ovan nämnda poster. 

3. Ordförandens mandat gäller för ett år i sänder, medan mandaten för övriga 

ordinarie ledamöter gäller för två år i sänder. För första året då dessa stadgar tillämpas 



ska  tre ledamöter väljas på två  år och resterande ledamöter på ett år. Suppleanternas 

mandat gäller ett år i sänder. 

4. Suppleant har, då denne inträder vid förfall för ordinarie ledamot (inte 

ordförande), full rösträtt i styrelsen. Suppleanter skall fortlöpande hållas underrättade 

om styrelsens beslut och verksamhet. Suppleant äger rätt att delta i styrelsens 

sammanträden utan ovan nämnt förfall, men saknar då rösträtt. 

5. Styrelsens uppgift är att sköta VBF:s förvaltning och övriga angelägenheter i 

enlighet med VBF:s  stadgar och årsmötesbeslut. 

6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två av 

styrelsens ledamöter så begär och är beslutför när minst fyra ledamöter utöver 

ordförande är närvarande. Beslut fattas enligt majoritetsprincipen. Vid lika röstetal 

gäller den mening som biträds av sammanträdets ordförande, med undantag för val 

och sluten omröstning då lottning ska ske. 

7. Kallelse till styrelsemöte och förslag till föredragningslista för 

styrelsesammanträde ska sändas ut minst fjorton dagar i förväg. 

8. Skriftliga sammanträden, e-postsammanträden och telefonsammanträden är 

medgivna. I brådskande fall eller i enstaka mindre viktiga ärenden må beslut fattas 

genom omröstning per telefon. Vid sådana sammanträden fattade beslut skall 

omedelbart protokollföras och infogas i närmast följande sammanträdesprotokoll. 

9. Varje sammanträde och beslut skall protokollföras. Protokollen förs i numrerad 

följd och skall till riktigheten bestyrkas av ordföranden samt en justerare och vid nästa 

sammanträde föredras och godkännas. Kopia av protokoll delges styrelsens ledamöter, 

suppleanter och revisorer. 

10. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för styrelsens handlande. 

11. Styrelsen skall senast den 20 juli nästa verksamhetsår lämna erforderliga 

handlingar till revisorerna. 

 

§ 7 

Årsmöte 
 

1. Årsmötet är VBF:s högsta beslutande organ. 

2. Ordinarie årsmöte hålls varje år under september månad. Extra årsmöte hålls när 

styrelsen väljer att inkalla det, alternativt när minst en femtedel av klubbarna begär det. 

3. Kallelse till årsmötet skall vara klubbarna tillhanda senast 14 dagar innan 

årsmötet. Till kallelsen skall bifogas föredragningslista, av samtliga styrelseledamöter 

undertecknad verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning för innevarande 

och föregående år, budgetförslag, inkomna motioner och styrelsens yttrande över dem 

samt förslag och andra ärenden som styrelsen önskar att årsmötet behandlar. 

4. Kallelse till extra årsmöte med förslag till föredragningslista och eventuellt 

övriga handlingar sänds till anslutna klubbar senast 14 dagar före mötesdatum. I övrigt 

ska i tillämpliga delar gälla för extra som för ordinarie årsmöte. 

5. Motion till VBF:s årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 20 juni året för 

ordinarie årsmöte. 

6. Motion avseende förhållande inom SBF och som ska behandlas på SBF:s 

riksstämma ska vara VBF:s styrelse tillhanda senast den 20 juni det år SBF:s 

riksstämma ska hållas. Sådan motion vidarebefordras till SBF tillsammans med 

styrelsens i VBF yttrande senast den 20 augusti riksstämmoåret. 

7. Motionsrätt till SBF tillkommer varje klubb tillhörande VBF samt varje medlem 

i VBF:s klubbar. 



8. Rösträtt vid årsmöte tillkommer ombud utsedda av klubbarna. Klubb äger vid 

årsmöte en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar den 30 juni avslutat 

verksamhetsår. Vid extra årsmöte äger varje klubb en röst per påbörjat 25-tal 

medlemmar vid utgången av andra månaden före extra årsmötet. Ingen klubb eller 

ombud äger dock utöva rösträtt för mer än en femtedel av det vid mötet representerade 

totala antalet röster. Klubb har rätt att låta sig representeras av ett eller flera ombud, 

dock högst till ett antal motsvarande röstetalet. Varje ombud skall uppvisa en av 

klubbens ordförande eller sekreterare undertecknad fullmakt, vari anges det antal 

röster för vilket ombudet befullmäktigats. Finns inget sådant ombud äger närvarande 

ordförande eller sekreterare rätt att representera klubben. 

9. Till ombud vid årsmöte eller extra årsmöte kan inte ordinarie ledamot eller 

suppleant i VBF:s styrelse eller tjänsteman i VBF utses. Ombud äger representera 

högst två klubbar.   

10. Om minst tre fjärdedelar av antalet, vid årsmötet representerade klubbar är ense 

därom, kan ärende som ej gäller VBF:s upplösning eller stadgeändring upptagas till 

behandling och beslut under punkten ”Övriga frågor” på föredragningslistan, även om 

ärendet i fråga ej specificerats i kallelsen/föredragningslistan. Om nämnd majoritet ej 

föreligger, kan på föredragningslistan ospecificerade ärenden diskuteras på mötet , 

men ej beslutas/avgöras. 

11. Vid extra årsmöte må endast beslutas i ärenden som angivits i kallelsen. 

12. Beslut vid årsmöte eller extra årsmöte fattas med enkel majoritet där inte 

stadgarna säger annat. All omröstning sker öppet om sluten omröstning inte begärs. 

Vid lika röstetal avgör lotten utom i vad gäller styrelsens ansvarsfrihet, som är beviljad 

vid lika röstetal. 

13. Varje enskild medlem i VBF har närvaro- och yttranderätt vid årsmöte eller extra 

årsmöte.         

14. Protokoll från årsmöte skall senast 30 dagar efter mötet finnas tillgängligt för 

anslutna klubbar och anslås på VBF:s hemsida. 

 

§ 8 

Föredragningslista vid ordinarie årsmöte 
 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden vara upptagna på föredragningslistan och 

behandlas. 

 

Ärendenas inbördes ordning kan ändras av årsmötet. 

 

1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd. 

2. Fastställande av föredragningslista. 

3. Val av ordförande för årsmötet (Förslag från valberedningen) 

4. Val av sekreterare för årsmötet 

5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 

6. Val av två rösträknare 

7. Årsmötets behöriga utlysande. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

9. Revisorernas berättelse. 

10. Godkännande av verksamhetsberättelse 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

13. Fastställande av avgift till VBF för nästkommande verksamhetsår 



14. Fastställande av styrelsens arvoden 

15. Inkomna motioner 

16. Ärenden som styrelsen önskar få behandlade på årsmötet 

17. Övriga frågor 

18. Val av ordförande för VBF för ett år tillika styrelsens ordförande 

19. Fastställande av antalet ordinarie  styrelseledamöter 

20. Val av ordinarie styrelseledamöter 

21. Fastställande av antalet suppleanter 

22. Val av suppleanter 

23. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

24. Val av ledamot till valberedningen 

25. Val av ombud till SBF:s riksstämma (Ledamot eller suppleant i SBF:s styrelse liksom 

tjänsteman i SBF är ej valbara som ombud) 

26. Årsmötets avslutande 

 

§ 9 

VBF:s firma 
 

VBF:s firma tecknas av person/personer ur styrelsen. Dessa firmatecknare utses vid styrelsens 

konstituerande möte.   

 

§ 10 

Revision 

 
1. Ordinarie årsmöte väljer två revisorer och två suppleanter för granskning av 

styrelsens förvaltning och VBF:s räkenskaper. Mandatperioden för revisorer och 

suppleanter är ett år. Revisorerna och suppleanterna ska inte ha samma 

klubbtillhörighet som styrelsens kassör. 

2. Senast den 20 augusti ska revisorerna till styrelsen avge skriftlig 

revisionsberättelse avseende sin granskning och däri till- eller avstyrka ansvarsfrihet 

för styrelsen. 

3. Revisorerna har när som helst rätt att ta del av VBF:s handlingar och har rätt att 

närvara vid styrelsemötena. 

 

§ 11 

Valberedning 

 
1. En valberedning bestående av tre personer föreslås och utses av ordinarie 

årsmöte. Valberedningens ledamöter hämtas från tre olika klubbar. 

2. I valberedningen kan inte ingå ledamot i den på samma årsmöte nyvalda 

styrelsen, suppleant för sådan eller tjänsteman inom VBF. Inte heller äger sådan 

ledamot, suppleant eller tjänsteman inom VBF rätt att väcka förslag till 

valberedningens sammansättning. 

3. Ledamot i valberedning väljs för en period av tre år. När dessa stadgar tillämpas 

för första gången väljs de tre ledamöterna på ett, två respektive tre år. Fortsättningsvis 

kommer således en ny ledamot i valberedningen att väljas på respektive årsmöte.  

Ingen ledamot kan i obruten följd omväljas för en ny treårsperiod. Ordförande och 

sammankallande i valberedningen är den ledamot som är i tur att avgå vid nästa 

årsmöte. 



4. Valberedningen ska underrätta styrelsen i VBF om sina namnförslag senast en 

månad innan ordinarie årsmöte. 

 

 

§ 12 

Tävlingssanktioner 

 
1. Klubb som önskar arrangera tävling i vilken mästarpoäng i silver eller guld söks, 

är skyldig att till VBF insända ansökan om sanktion för tävlingen. Styrelsen beslutar 

närmare om hur ansökningsförfarandet ska ske.  I inbjudan till sanktionerad tävling 

skall anges att sanktion lämnats av VBF. 

 

§ 13 

Tävlingsrepresentation 

 
1. Inbjudan till deltagande i in- eller utländsk tävling får, när inbjudan avser 

representation för SBF eller VBF, inte accepteras utan godkännande från den instans som skall 

representeras. 

2. Det åligger VBF:s medlemmar att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser 

och övriga föreskrifter samt att iaktta ett för SBF, VBF och tävlingsbridgen hedrande 

uppförande. 

 

§ 14 

Disciplinfrågor 

 
1. VBF:s styrelse äger, med angivande av skäl, rätt att tilldela klubb och/eller enskild 

medlem skriftlig varning. 

2. VBF:s styrelse får besluta om uteslutning av klubb, som resterar med förfallna 

avgifter under mer än en månad. 

3. Frågor om uteslutning/avstängning av enskild medlem eller av klubb av annat 

skäl än det i punkt 2 ovan nämnda får prövas endast av SBF:s styrelse. 
4. Varje avstängnings- eller uteslutningsbeslut meddelas klubben skriftligen (genom 

rekommenderat brev med mottagningsbevis). Beslutet ska motiveras och upplysning ska 

lämnas om rätt till överklagande. Sådant beslut ska omgående rapporteras till SBF:s 

styrelse. 

5. Innan disciplinär åtgärd beslutas, ska berörd part beredas tillfälle att yttra sig. 

 

§ 15 

Stadgeändring 
 

1. För ändring eller komplettering av VBF:s stadgar fordras ett på ordinarie 

årsmöte fattat beslut, biträtt av minst två tredjedelar av de vid mötet registrerade rösterna. 

Förslag till stadgeändring ska bifogas kallelse till årsmötet. 

 

§ 16 

Upplösning av VBF 
 



1. För upplösning av VBF fordras att beslut härom fattas, med minst två månaders 

intervall, vid två på varandra följande möten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. 

2. För giltighet ska beslutet vid det möte som sist hålls biträdas av minst två 

tredjedelar av mötets röstetal. 

3. Beslut om upplösning av VBF ska åtföljas av beslut om fördelning mellan 

anslutna klubbar av eventuella tillgångar. Fördelningen ska ske i procent efter medlemsantalet 

i respektive klubb vid VBF:s senast avslutade räkenskapsår. 

4. Motsvarande förfarande ska användas vid delning av distrikt. 

 

§ 17 
Tolkning av stadgar 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsett 

i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs frågan i brådskande fall 

av styrelsen. 

 

§ 18 

Stadgarnas datering 
Dessa stadgar är beslutade av VBF vid extra årsmöte den 13april 2013. Stadgarna har 

reviderats vid VBF:s årsmöte den 13 september 2014. 

  

 

 

 

 


