
Styrelsens förslag till stadgar för Lomma Bridgeklubb att gälla från och med 
verksamhetsåret 2021-2022

§ 1 Lomma Bridgeklubbs ändamål

Lomma Bridgeklubb är en ideell förening, fristående från stat, kommun, religiösa, politiska och 
privata intressen. Lomma Bridgeklubb är ansluten till riksorganisationen Svenska Bridgeförbundet 
och distriktsorganisationen Skånes Bridgeförbund. Lomma bridgeklubbs verksamhet bygger på 
demokratiska principer och har till ändamål: 

 att bereda sina medlemmar möjlighet att spela sällskaps- och tävlingsbridge under 
trivsamma och tävlingsmässiga former  

 att verka för förståelse och ökat intresse för bridge

 att genom information och kursverksamhet bidra till bridgens spridning och utveckling

Lomma Bridgeklubb följer Riksidrottsförbundets och Lomma Kommuns policy beträffande droger och 
alkohol. 

§ 2 Medlemskap

1. Antagande av medlem i föreningen sker automatiskt om en person önskar vara medlem i 
Lomma Bridgeklubb.

2. Hedersmedlem kan utses av Lomma Bridgeklubbs årsmöte.

3. Medlemskap i Lomma Bridgeklubb förutsätter att stadgade avgifter erläggs inom föreskriven 
tid. Fysisk person kan också genom Introduktionsmedlemskap vara medlem i Lomma 
Bridgeklubb.

4. Medlem i Lomma Bridgeklubb är också medlem i Svenska Bridgeförbundet och i Skånes 
Bridgeförbund.

5. Medlem har rätt till insyn i verksamheten, närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt på 
årsmöten eller extra föreningsmöten.

6. Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter 
samt att iaktta ett för Lomma Bridgeklubb och bridgen hedrande uppförande.

7. Brott mot gällande stadgar och bestämmelser kan föranleda varning, avstängning eller 
uteslutning ur Lomma Bridgeklubb varom styrelsen beslutar. Ansökan om prövning av 
utdömt straff kan göras hos SKB.

8. Av Svenska Bridgeförbundet och Skånes Bridgeförbund fattat beslut av enskild medlem gäller 
även inom Lomma Bridgeklubb.

§ 3 Verksamhetsår

Lomma Bridgeklubbs verksamhets- och räkenskapsår är från 1 september till och med 31 augusti.

§ 4 Styrelse

1. Lomma Bridgeklubb har sitt säte i Lomma.
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2. Lomma Bridgeklubbs verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra 
och högst sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

3. Vid årsmöte väljs bland medlemmarna för tiden fram till nästa årsmöte ordförande samt det 
av årsmötet beslutade antal ordinarie ledamöter vilka väljs för två år samt två suppleanter 
för ett år.

4. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande. För 
beslut fordras enighet hos minst hälften av närvarande röstberättigade ledamöter. Vid lika 
röstetal gäller den sida som ordföranden biträder.

5. Styrelsen konstituerar sig efter eget gottfinnande och utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare, kassör, ansvarig för ungdomsverksamheten samt ombud till Skånes 
Bridgeförbunds möte. 

6. Styrelsen äger rätten att delegera ansvar till av styrelsen utsedda arbetsgrupper.

7. Styrelsen beslutar angående firmateckning.

8. Över styrelsens beslut skall protokoll föras.

9. Styrelsen skall hålla sig underrättad om och ombesörja verkställighet av de stadgar, beslut 
och bestämmelser som meddelas av Svenska Bridgeförbundet och Skånes Bridgeförbund.

§ 5 Revisorer

För granskning av Lomma Bridgeklubbs räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmötet, för 
ett år åt gången, två revisorer samt en revisorssuppleant.

§ 6 Årsmöte

 Ordinarie årsmöte hålls senast under oktober månad. 

 Avisering av mötes- och motionstider skall göras senast åtta veckor före årsmötet.

 Medlemsmotioner skall ha lämnats in till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

 Kallelse till årsmötet görs senast två veckor före årsmötet.

 Årsmöteshandlingar publiceras succesivt på hemsidan, dock senast samtidigt som kallelsen.

 Extra möte anordnas när styrelsen eller minst hälften av medlemmarna så påkallar. Skriftlig 
kallelse med angivande av ärende utsändes till medlemmarna minst en vecka före 
mötesdagen. Inga övriga frågor får beslutas vid mötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden vara upptagna på föredragningslistan och behandlas:

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet

5. Godkännande av mötets utlysande

6. Styrelsens och revisorernas berättelser
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7. Fastställande av resultat- och balansräkningar

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om medlemsavgift till Lomma Bridgeklubb för nästkommande verksamhetsår samt 
bordsavgift för medlems spel

10. Beslut om mandat till styrelsen att besluta om bordsavgift vid särskilda speciella speltillfällen 

11. Budget för innevarande verksamhetsår och för styrelsens omkostnader

12. Val av ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte

13. Beslut om antalet ordinarie ledamöter exklusive ordföranden

14. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år

15. Val av två styrelsesuppleanter för ett år

16. Val av två revisorer för ett år

17. Val av valberedning bestående av minst två medlemmar för ett år

18. Övriga frågor från styrelsen som i kallelsen anmälts för beslut

19. Motioner från medlemmar som inkommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

20. Övriga frågor

 Vid mötet äger varje närvarande medlem en röst.

 Beslut fattas med enkel majoritet utom vid frågor enligt § 7. All omröstning sker öppet såvida 
ej sluten omröstning begärs.

 Vid lika röstetal avgör lotten utom vid fråga om styrelsens ansvarsfrihet vilken vid lika 
röstetal är beviljad samt vid frågor enligt § 7.

§ 7 Stadgeändring och Lomma Bridgeklubbs upplösning

Förändring eller komplettering av Lomma Bridgeklubbs stadgar även som för upplösning av Lomma 
Bridgeklubb fordras att ärendet angetts i skriftlig kallelse. Förslaget om ändring av stadgarna delges 
medlemmarna vid aviseringen om årsmötet. För beslut fordras att minst två tredjedelar av de vid 
mötet närvarande medlemmarna biträder förslaget. Föreningens stadgar samt beslutade 
stadgeändringar skall tillställas Skånes Bridgeförbund. Vid förslag om samgående med annan 
förening tillhörande Svenska Bridgeförbundet kan årsmötet ersättas med ett extra föreningsmöte.

§ 8 Representation

Spelare kan tillhöra flera föreningar men får endast representera en förening under spelåret i 
tävlingar anordnade respektive sanktionerade av Svenska Bridgeförbundet eller dess 
distriktsförbund. Lomma Bridgeklubb och Skånes Bridgeförbund kan därutöver vidta de 
inskränkningar i medlemmars representationsrätt som i speciella fall anses erforderliga.

Dessa stadgar har antagits vid Lomma Bridgeklubbs årsmöte den 27 september 2021
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Mötesordförande

Justerare
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