STADGAR FÖR BRIDGEKLUBBEN LYX
Förnyade vid extra årsmöte 7 april 2016
§ 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen är ideell och har till ändamål:
Att bereda sina medlemmar möjlighet att spela bridge.
Att verka för förståelse och intresse för bridge och genom information och kursverksamhet
bidra till dess spridning och utveckling.
Att såsom ansluten till Sveriges Bridgeförbund och dess distriktsförbund företräda sina
medlemmar.
§ 2. MEDLEMSKAP
- Antagande av medlem sker enligt styrelsens beslut.
- Medlemskap förutsätter erläggande av stadgade avgifter inom föreskriven tid.
- Medlem är automatiskt ansluten till Sveriges Bridgeförbund och dess distriktsförbund.
- Hedersmedlem utses av ordinarie årsmöte på förslag av styrelsen.
- Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter
samt att iaktta ett för klubben och dess överställda organisationer hedrande uppträdande.
- Brott mot stadgar och föreskrifter kan föranleda varning, temporär avstängning eller
uteslutning ur klubben, varom styrelsen kan besluta. Ansökan om prövning av utdömd åtgärd
kan göras hos distriktsförbundet.
-Av Sveriges eller dess Bridgeförbund distriktförbund fattat beslut om avstängning respektive
uteslutning av enskild medlem i klubben skall gälla även inom klubben.
§ 3. VERKSAMHETSÅR
Klubbens verksamhetsår räknas från den 1 juli till den 30 juni.
§ 4. STYRELSE
1. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg
2. Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och 4 ordinarie
ledamöter och två suppleanter.
3. Vid ordinarie årsmöte väljs ordförande och ledamöter för två år och suppleanter för ett år.
4. Styrelsen utser inom sig de befattningshavare, som man anser sig behöva.
5. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut fordras
enighet hos minst hälften av närvarande ledamöter. Vid lika röstetal har ordf. utslagsröst.
6. Styrelsen beslutar angående firmateckning.
7. Styrelsen skall hålla sig underrättad om och ombesörja verkställighet av de stadgar, beslut
och bestämmelser som meddelas av Sveriges Bridgeförbund och dess distriktsförbund.
§ 5. REVISORER
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmöte, för
ett år åt gången, en revisor och en revisorssuppleant.
§ 6. ÅRSMÖTE
Föreningen håller ordinarie årsmöte under september månad varje år.
Kallelse utgår genom styrelsens försorg minst 14 dagar före mötesdagen.
Extra årsmöte anordnas när styrelsen eller minst hälften av medlemmarna så påkallar och
skall kallas till minst 8 dagar i förväg.

Följande ärenden skall vara upptagna på föredragningslistan:
1. Godkännande av utsänd föredragningslista.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
6. Styrelsens årsberättelse.
7. Revisorns berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande.
10. Val styrelseledamöter.
11. Val av suppleanter.
12. Val av revisor jämte en suppleant för tiden intill nästa årsmöte.
13. Fastställande av årsavgift för nyss påbörjat verksamhetsår.
14. Val av 2 ledamöter till valberedning.
15. Frågor om eventuella stadgeändringar.
16. Styrelsens föredragning av verksamhetsplan för nyss påbörjat verksamhetsår.
17. Övriga frågor.
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet, utom vid fråga om stadgeändring då 2/3
majoritet erfordras.
Vid lika röstetal avgör lotten utom vid fråga om styrelsens ansvarsfrihet, vilken anses beviljad
vid lika röstetal.
§ 7. STADGEÄNDRINGAR OCH KLUBBENS UPPLÖSNING
Förslag till ändringar av klubbens stadgar kan
- dels framläggas av styrelsen och årsmötet har att anta eller förkasta detsamma,
- dels framföras av enskild medlem, som senast 8 dagar före årsmötet skall tillställa styrelsen
sitt förslag. Årsmötet skall, om det antas, hänskjuta detsamma till kommande årsmöte.
Klubbens upplösning kan endast beslutas vid årsmöte och förslag härom skall ha angetts i
skriftlig kallelse. Minst 2/3 av de närvarande medlemmarna måste biträda ett dylikt beslut.
Klubbens nettotillgångar skall vid upplösning överlämnas till annan bridgeklubb inom
distriktet eller Göteborgs distriktsförbund.
§ 8. REPRESENTATION
Medlem kan vara medlem i flera klubbar, men får under spelåret 1 juli - 30 juni endast
representera en klubb. Övergångsbestämmelser föreskrivs av Sveriges Bridgeförbund.

