Stadgar för

Göteborgs Bridgeförbund

Senast ändrad: 2016-02-19

§1

FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

Göteborgs Bridgeförbund (GBF) är en förening med ändamål:
		
att
fungera som organisation för anslutna klubbar och enskilda medlemmar inom distriktet
			
samt i bridgefrågor råda och bistå dessa,
		
att
verka för förståelse och intresse för bridgespelet och genom information och kurs			
verksamhet bidra till dess utveckling,
		
att
i anslutning härtill stödja och bedriva ideell ungdomsverksamhet,
		
att
verka för ökad anslutning till GBF både när det gäller enskilda medlemmar och klubbar,
		
att
leda och arrangera eller genom uppdrag åt viss klubb låta arrangera förbundstävlingar
			
samt förberedande omgångar i svenska mästerskap,
		
att
svara för samarbete med andra distriktsförbund beträffande gemensamma frågor samt
			
tävlingar mellan förbunden eller anslutna föreningar,
		
att
fullgöra jämlikt Sveriges Bridgeförbund (SBF) stadgar på distriktsförbund fallande
			skyldigheter.
		
§2

GBF och klubbarna är anslutna till SBF och underkastade dess stadgar och beslut.

VERKSAMHETSÅR
GBF’s räkenskapsår omfattar tiden fr. o. m. 1/7 t. o. m. 30/6 nästföljande år.

§3

MEDLEMSKAP

		
1
Medlem i GBF äe varje fysisk person, som vunnit inträde i till GBF ansluten klubb och
			
som inom föreskriven tid erlagt stadgade avgifter.
		
2
Bridgeklubb, som önskar ansluta sig till GBF, skall till GBFs styrelse inge en till SBF
			
ställd inträdesansökan, vartill i två ex. bifogas:
			1
Antal medlemmar
			2
Medlemsuppgift
			
3
Styrelsens sammansättning och korresponderande ledamots namn, adress och
				telefonnummer
		
3
GBF avgör frågan om anslutning och vidarebefordrar vid beviljad ansökan ett exemplar
			
av dessa uppgifter till SBF. Om ansökan avslås skall GBF upplysa den ansökande klubben 		
			
om dess rättigheter att överklaga hos SBF.
§4

MEDLEMSAVGIFT
Ansluten klubb erlägger årligen till GBF medlemsavgift, vars storlek fastställs vid årsmöte, att gälla för
det närmast efter mötet gällande räkenskapsåret.
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§5

STYRELSE OCH FÖRVALTNING

1
GBFs styrelse har sitt säte i Göteborg.
2
GBFs angelägenheter handhas av en styrelse, vald på årsmötet. Styrelsen består av ordföranden
		
samt minst 4 och högst 7 ytterligare ledamöter. Därutöver utses två eller tre icke personliga
		
suppleanter, vilka vid förfall för ledamot (gäller ej ordföranden) inträder i utsedd ordning.
		
I GBF anställd tjänsteman är ej valbar till någon av nämnda poster.
3
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för ett eller två år åt gången och i senare fallet kan upp
		
till halva antalet väljas vart annat år.
4
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som vid förfall för ordföranden, träder i dennes ställe.
		
När så sker inträder en suppleant för vice ordföranden i dennes egenskap av ledamot,
		
Suppleant har, då han inträder vid förfall för ledamot, rösträtt i styrelsen. Suppleant äger rätt att
		
delta i styrelsens sammanträden utan ovan nämnda förfall, men saknar då rösträtt.
		
Suppleanter skall hållas underrättade om styrelsens beslut och verksamhet och kallas till
		samtliga möten.
5
Styrelsen är beslutsför när röstberättigade ledamöter är närvarande till ett antal av minst hälften
		
plus en av det ledamotsantal, som av årsmötet fastställts enligt §5:2 första stycket. För beslut
		
fordras enighet hos minst hälften av ovan nämnt ledamotsantal.
		
Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av sammanträdets ordförande, med undantag
		
för val och sluten omröstning, då lotten skiljer.
		
Varje sammanträde och beslut protokollförs. Protokollen förs i numrerad följd och skall
		
till riktigheten styrkas av ordföranden, samt vid nästa sammanträde föredragas och godkännas.
		
Styrelsen sammanträder på kallelser av ordföranden eller när minst en tredjedel av ledamöterna
		så påfordrar.
		
Kallelse bör utgå minst 6 dagar före avsedd sammanträdesdag.
6
Styrelsen skall förelägga varje ordinarie årsmöte en förvaltningsberättelse för det senaste
		
verksamhetsåret. Denna skall också innehålla rapport över vinst- och förlusträkning, in- och
		
utgående balansräkning samt budgetförslag för det löpande verksamhetsåret. Detta
		
redovisningsmaterial utsänds till klubbarna senast två veckor före årsmötet.
		
Förbundets räkenskapsår avslutas den 30 juni och räkenskaperna skall vara revisorerna
		
tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
7
För löpande verksamhet utser styrelsen inom sig ett verkställande utskott (VU) bestående av
		
GBFs ordförande samt ytterligare minst två styrelseledamöter. VU får fatta beslut inom ram,
		
som fastställts av styrelsen. Numrerade protokoll över VUs beslut och vidtagna åtgärder tillställs
		styrelsen.
8
Styrelsen utser också en tävlingskommitté (TK), som har till uppgift att planera och se till att
		
förbundets tävlingsverksamhet handläggs på ett lämpligt sätt. Ordförande i TK väljs bland
		
styrelsens ledamöter, men i övrigt kan såväl styrelseledamöter som andra medlemmar i förbundet
		
utses. TK har rätt att fatta beslut i löpande ärenden inom ram, som fastställts av styrelsen.
		
TK framställer sia planeringsförslag för styrelsen och rapporterar regelbundet om den löpande
		verksamheten.
9
Styrelsen utser inom sig kassör för handläggning av bl. a. bokföring, bokslut och budget. Vidare
		
också sekreterare, som upprättar protokoll vid styrelsens möten.
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§6

GÖTEBORGS BRIDGEFÖRBUNDS FIRMA
Förbundets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av den eller dem som styrelsen därtill
bemyndigar.

§7

REVISION

1
		
2
		
§8

För granskning av styrelsens förvaltning och GBFs räkenskaper väljer årsmötet för tiden
till och med nästa ordinarie årsmöte två revisorer jämte två suppleanter.
Senast tre veckor före årsmötet skall revisorerna till styrelsen avge skriftlig berättelse
över sin granskning och därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

VALBEREDNING

1
En valberedning bestående av tre personer, föreslås och utses av årsmötet för ett år i sänder.
2
I valberedningen kan ej ingå ledamot eller suppleant i den på samma nyvalda styrelse.
		
Ej heller tjänsteman inom GBF.
3
Valberedningens ledamöter hämtas från olika klubbar och utser inom sig ordförande.
4
Högst en av ledamöterna kan omväljas för det närmast följande året. Valberedningen äger rätt
		
att inom sig utse och föreslå denna ledamot. Ingen ledamot kan i obruten följd omväljas mer än
		en gång.
5
Valberedningen inkommer till GBF med sina namnförslag till stundande årsmöte jämte
		
kandidatpresentation senast 15 augusti.
§9

ÅRSMÖTE

1
		
		
2
		
		
		
		
		
		
		
3
		
4
		
		
		

Årsmötet är GBFs högsta beslutande organ. Ordinarie möte hålls varje år under september,
på tid och plats som styrelsen beslutat. Extra möte hålls när styrelsen anser behövligt eller när
minst fem klubbar så påfordrar.
Tidpunkt för GBFs årsmöte skall av styrelsen fastställas senast 30 juni och därefter snarast
offentliggöras och till föreningarna skriftligen meddelas. Formell kallelse till årsmötet jämte
föredragningslista med styrelsens förslag till beslut i de ärenden styrelsen önskar behandla enligt
föredragningslistans punkt 13 samt motioner och valberedningens förslag med presentation skall
skriftligen utgå till klubbarna minst två veckor före årsmötet.
Kallelse till extra årsmöte jämte föredragningslista och eventuella övriga handlingar sänds till
klubbarna senast två veckor före mötet. I övrigt skall i tillämpliga delar samma bestämmelser
gälla för extra som för ordinarie möte.
Motion till ordinarie möte skall ha inkommit till GBF senast 15 augusti.
Med till- eller avstyrkan förelägger GBFs styrelse mötet inkomna motioner.
Rösträtt vid GBFs möte har ombud, som befullmäktigats av ansluten klubb, som äger en röst per
påbörjat 25-tal A-medlemmar enligt SBFs1 medlemsredovisning per den 30 april samma år.
Ombud får ej vara ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen, ej heller tjänsteman i GBF. Ombud
har rätt att representera högst två klubbar vid mötet.
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Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas.
1
Upprop, godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd.
2
Föredragningslista
3
Val av ordförande för mötet.
4
Val av sekreterare för mötet.
5
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
6
Mötets behöriga utlysande.
7
Styrelsens och revisorernas berättelse.
8
Balansräkning.
9
Ansvarsfrihet för styrelsen
10
Styrelsens budget för löpande verksamhetsår.
11
Årsavgift för närmaste verksamhetsår - närmaste verksamhetsår
		
(Klubbarnas avgifter till GBF och till SBF enligt riksstämmebeslut.)
12
I stadgeenlig tid inkomna motioner.
13
Ärenden som styrelsen önskar behandla på mötet.
14
Övriga ärenden.
15
Val av ordförande i GBF.
16
Fastställande av antal övriga ledamöter och suppleanter i den nya styrelsen.
17
Fastställande av eventuella arvoden.
18
Val av övriga styrelseledamöter.
19
Val av suppleanter med angivande av inbördes ordning.
20
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
21
Val av valberedning.
22
Fastställande av antal samt val av ombud och ersättare till SBFs riksstämma
		
(den är ej valbar som under året är eller varit ledamot av eller suppleant i SBFs
		
styrelse, ej heller den som är tjänsteman i SBF)
23
Avslutning
6
Om minst tre fjärdedelar av antalet vid mötet representerande klubbar är ense därom,
		
kan ärenden, som ej gäller GBFs upplösning eller stadgeändring, upptas till behandling
		
och beslut under punkt 14 på föredragningslistan, även om ärendet ej specificerats i kallelsen
		
(föredragningslistan). Om nämnd majoritet ej föreligger kan på föredragningslistan
		
ospecificerade ärenden ej avgöras på mötet.
7
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet där ej stadgarna annorlunda bestämmer och all
		
omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgör lotten utom vad
		
gäller styrelsens ansvarsfrihet, som är beviljad även vid lika röstetal, och frågan om uteslutning
		
av klubb, som anses ha fallit vid lika röstetal.
8
Varje enskild medlem i GBF har närvaro- och yttranderätt vid mötet.
§10

TÄVLINGSSANKTIONER
1
Förening som önskar arrangera inbjudningstävling, till vilken mer än 5 klubbar inbjudits, skall
		
i god tid, minst 30 dagar före planerad tävling, hos GBF anhålla om sanktion för tävlingen samt
		
senast 1 vecka efter tävlingen till GBF insända resultatlista.
		
I inbjudan till tävling som sanktionerats skall anges att så skett.
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§11

STADGEÄNDRING
För ändring eller komplettering av GBFs stadgar fordras ett på ordinarie årsmöte fattat beslut, biträtt av
minst två tredjedelar av de vid mötet registrerade rösterna. Förslag till stadgeändring, som skall prövas
på årsmötet bifogas kallelsen till mötet.

§12

FÖRBUNDETS UPPLÖSNING
För upplösning av Göteborgs Bridgeförbund fordras, att beslut härom fattas med minst två månaders
intervall, vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. För giltighet skall beslutet vid
det möte som sist hålles, biträdas av minst två tredjedelar av mötets röstetal.
Vid upplösningen befintliga tillgångar fördelas i förhållande till medlemsantalet mellan under senaste
verksamhetsåret anslutna klubbar.

§13

TÄVLINGSREPRESENTATION
Betr. tävlingsrepresentation gäller SBFs stadgar, § 13.

§14

DICIPLINFRÅGOR
I disciplinfrågor gäller SBFs stadgar, § 14.

§15

MEDLEMSSKAPS UPPHÖRANDE
Betr. medlemskaps upphörande gäller SBFs stadgar §4 och §14.
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Ändringshistorik
1970-06-11

Fastställda stadgar.

1994-09-11

Ändrade stadgar.

2012-09-11 § 9.4 Första meningen ändrad:
		från:
			Rösträtt vid GBFs möte har ombud som befullmäktigats av ansluten klubb,
			
som äger en röst per påbörjad 25-tal medlemmar enligt senaste medlemsredovisning
			till GBF.
		till:
			
Rösträtt vid GBFs möte har ombud, som befullmäktigats av ansluten klubb,
			
som äger en röst per påbörjat 25-tal A-medlemmar enligt FSB:s medlemsredovisning
			per den 30 april samma år.
2015-09-30 § 5:6 Andra stycket ändrad:
		från:
			Förbundets räkenskapsår avslutas den 30 juni och räkenskaperna skall vara revisorerna
			
tillhanda senast den 15 juli samma år.
		till:
			
Förbundets räkenskapsår avslutas den 30 juni och räkenskaperna skall vara revisorerna
			tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
		
§ 7:2 Stycket ändrad:
		från:
			Senast den 1 augusti skall revisorerna till styrelsen avge skriftlig berättelse över sin
			
granskning och därvid till-eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
		till:
			Senast tre veckor före årsmötet skall revisorerna till styrelsen avge skriftlig berättelse
			
över sin granskning och därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
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