
 
 
Stadgar för Lomma Bridgeklubb 
 
§ 1.  Lomma Bridgeklubb är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att bereda sina 

medlemmar tillfälle till sällskaps- och tävlingsbridge. 
 
§ 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Lomma. 
 
§ 3. Person, som önskar bli medlem i klubben, ansöker härom till styrelsen, vilken har att inom skälig 

tid meddela sökande sitt beslut. 
 
§ 4. Medlem skall erlägga årlig avgift till klubben, vars storlek fastställs av klubben på allmänt möte. 
 
§ 5 Hedersledamöter kan på förslag av styrelsen kallas av årsmöte. 
 
§ 6 Fråga om medlems uteslutning ur klubben hänskjuts till styrelsen för avgörande. 
 
§ 7. (För deltagande i spel på klubbens lokaler skall medlem erlägga avgift, vars storlek bestämmes 

av styrelsen.) 
 För deltagande i spel på klubbens lokaler skall medlem erlägga avgift, vars storlek bestämmes av 

årsmöte.  
Ändrat vid årsmöte 2006-09-05. 

 
§ 8. (Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en ordförande, som årligen väljs 

vid årsmötet, och sex för två år valda ledamöter, dock väljes första gången halva antalet för ett 
år.) 
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en ordförande, som årligen väljs 
vid årsmötet, och fyra för två år valda ledamöter, dock väljes första gången halva antalet för ett 
år. Klubbens styrelse är klubbens beslutande organ om inte annat framgår av dessa stadgar 
 För handhavande av klubbens praktiska angelägenheter delegerar styrelsen ansvar till 
arbetsgrupper enligt § 15. 
Ändrat vid årsmöte 2006-09-05 

 Avgår styrelseledamot före tid för vilken han blivit vald, utses vid nästa ordinarie 
föreningssammanträde ny ledamot för den återstående tiden. 
För ordinarie ledamöterna utses årligen två suppleanter. 
Styrelsen konstituerar sig efter eget gottfinnande. 
Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande, 
Över styrelsens beslut skall protokoll föras. 

 
§ 9. (Klubbens verksamhets- och räkenskapsår räknas från 1/1 till den 31/12.) 

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1/7-30/6. 
 Ändrat vid extra årsmöte 1976-05-20. 
 
§ 10. (För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två 

revisorer jämte två suppleanter.) 
För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två 
revisorer jämte en suppleant. 

 Ändrat vid årsmöte 2006-09-05. 
 
§ 11. (Klubbens ordinarie årsmöte hålls i februari månad. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen 

minst 14 dagar i förväg.) 
Klubbens ordinarie årsmöte hålls i perioden juli-september. Kallelse till årsmötet utfärdas av 
styrelsen minst 14 dagar i förväg. 
Ändrat vid årsmöte 2006-09-05 
Extra allmänt sammanträde utlyses av styrelsen, då omständigheterna så fordra. 

 
 
 
 

 



 
§ 12. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordförande för mötet. 
2. Val av sekreterare för mötet. 
3. (Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.) 

Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet 
Ändrat vid årsmöte 2006-09-05 

4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
6. Val av ordförande i klubben. 
7. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter. 
8. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

 
 
§ 13. Vid mötet äger varje medlem en röst. Rösträtt får icke utövas med fullmakt.  

All omröstning sker öppet. 
 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Är fråga om ändring av klubbens stadgar eller om klubbens upplösning erfordras  
dock för giltigt beslut att detta fattas med 2/3 majoritet. 
 

§ 14. För underlättande av val vid årsmöte av styrelse- och andra representanter för klubben 
utses årligen en valberedning bestående av två personer. 
Ändrat vid årsmöte 2006-09-05 

 
§ 15. Styrelsen utser personer inom klubben att med delegerat ansvar handha olika praktiska 

funktioner inom verksamheten, som 
-      Anmälningar till spel och medlemsvärvning 
- Anskaffning av priser 
- Förberedelser för spel och ansvar för klubbens material. 
- Förtäring vid spelkvällar 
- Data och IT 
- Styrgrupp för måndagsbridgen 


