Stadgar för Dalabridgen
- antagen 23 april 2006
§ 1 Dalabridgen är en sammanslutning av
bridgeklubbar inom Dalarna. Dalabridgen är
som distriktsförbund ansluten till Förbundet
Svensk Bridge.
Dalabridgens ändamål är
att bistå klubbar och enskilda medlemmar
med råd och vägledning i bridgefrågor,
att arrangera tävlingar på distriktsnivå, vilket
dock kan uppdras år underställd klubb,
att samarbeta med andra, motsvarande
organisationer,
att enligt Förbundet Svensk Bridges direktiv
svara för arrangemang av förberedande
omgångar i svenska mästerskap samt att
inom distriktet medverka till övriga
tävlingar på riksnivå samt
att i övrigt övervaka och fullgöra vad på
distriktsförbund ankommer i enlighet med
egna och Förbundet Svensk Bridges
stadgar och beslut.
§ 2 En klubb, som önskar ansluta sig till
Förbundet Svensk Bridge, ställer inträdesansökan till det distriktsförbund inom vars
verksamhetsområde klubben har sitt säte. Till
ansökan fogas i två exemplar uppgift om
antalet medlemmar, som ska vara minst åtta,
styrelsens sammansättning samt namn, adress,
telefon samt e-postadress till klubbens kontaktperson.
Avslås ansökan har klubben rätt att överklaga
hos Förbundet Svensk Bridge.
Hedersledamöter utses av årsstämman.
§ 3 Det åligger Förbundet Svensk Bridges
medlemmar samt anslutna organisationer att
följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser
och övriga föreskrifter samt iaktta ett för
Förbundet Svensk Bridge och tävlingsbridgen
hedrande uppförande.
Disciplinärenden kan leda till varning, avstängning eller uteslutning. Ärenden som avser
varning eller avstängning avgörs av en
disciplinnämnd. Distriktsförbunds styrelse kan
med angivande av skäl som är av ekonomisk
natur, tilldela klubb och/eller enskild medlem
skriftlig varning. Uteslutning av klubb till följd

av obetalda avgifter kan fastställas av
distriktsförbund, medan uteslutning av andra
angivna skäl endast kan fastställas av
Förbundet Svensk Bridges styrelse.
Uteslutningsbeslut fattat av distriktsförbunds
styrelse kan överklagas hos Förbundet Svensk
Bridges styrelse senast en månad efter
mottagandet.
§ 4 Varje medlem betalar in hela sin
medlemsavgift till Förbundet Svensk Bridge,
som därefter redovisar till distriktsförbund och
anslutna klubbar deras del av avgiften.
Återinträdd medlem betalar sin avgift snarast,
då medlemmen inträder i ansluten klubb.
§ 5 Dalabridgens angelägenheter handhas av
en styrelse bestående av ordförande,
sekreterare, kassör, tävlingsledare och
ungdomsansvarig. Styrelsen utser inom sig
vice ordförande.
Samtliga väljs av årsstämman, varav ordföranden på ett år och övriga på två år. Inför varje
årsstämma får högst halva styrelsen vara vald
till och med nästa år.
Styrelsen äger utan årsstämmans hörande
rättighet att fritt bestämma om ordnandet av
alla förbundets angelägenheter, när det ej står i
strid med distriktets eller Förbundet Svensk
Bridges stadgar eller med av stämman givna
direktiv eller om avgörandet enligt stadgarna
förbehållits stämman.
Styrelsen är beslutsför, när tre ledamöter är
närvarande och ense om beslutet. Vid lika
röstetal gäller den mening, som ordföranden
biträtt.
Styrelsen äger att inom sig utse ett verkställande utskott.
§ 6 Dalabridgens verksamhetsår är 1 april –
31 mars. För granskning av förbundets
räkenskaper och styrelsens förvaltning utses
årligen vid ordinarie årsstämma två revisorer
och två suppleanter..
Det åligger revisorerna att granska förbundets
räkenskaper, styrelseberättelsen, styrelsens
protokoll och övriga handlingar, vilka samtliga
ska vara revisorerna tillgängliga senast den 15
april, att kontrollera räkenskapernas överens-

stämmelse med kassa och tillgångar samt till
ordinarie årsstämma avge skriftlig berättelse
över revisionen.

distriktsstyrelsen, ej heller tjänsteman i
distriktsförbundet. Ombud har rätt att
representera högst två klubbar vid mötet.

§ 7 Dalabridgen samlas till ordinarie
årsstämma en gång om året före april månads
utgång. Extra stämma hålls, när styrelsen eller
minst en femtedel av distriktsförbundets
klubbar så kräver.

Medlem som ej äger rösträtt må utan hinder
därav delta i förhandlingarna och framställa
förslag.

Klubbarna kallas skriftligen till årsstämman
senast 14 dagar före stämman.
Motioner till ordinarie årsstämma ska vara
styrelsen tillhanda senast 1 april.
§ 8 Vid ordinarie årsstämma ska följande
ärenden behandlas och avgöras:
1 Upprop, godkännande av fullmakter,
fastställande av röstlängd.
2 Föredragningslista
3 Val av ordförande vid årsstämman
4 Val av sekreterare vid årsstämman
5 Val av två justeringsmän att jämte
ordföranden justera protokollet
6 Stämmans behöriga utlysande
7 Styrelsens och revisorernas berättelser
8 Balansräkning
9 Ansvarsfrihet för styrelsen
10 Val av
a) ordförande
b) två styrelseledamöter
c) två styrelsesuppleanter
d) revisorer och
revisorssuppleanter
e) Valberedning
11 Val av ombud till Svensk Bridges
riksstämma.
12 Bestämmande av medlemsavgifter
13 I stadgenlig tid inkomna motioner och
eventuella frågor som väckts av
styrelsen.
14 Övriga frågor.
Vid extra stämma må endast beslutas om
ärende som i kallelsen angivits, såvida ej minst
två tredjedelar av de röstberättigade
medlemmarna är närvarande.
§ 9 Rösträtt vid årsstämman har ombud som
befullmäktigats genom fullmakt av ansluten
klubb, som äger en röst per påbörjat 25-tal
medlemmar enligt senaste
medlemsredovisning till distriktsförbundet.
Ombud får ej vara ledamot eller suppleant i

Omröstningen sker öppet, såvida inte sluten
omröstning begärs.
Årsstämmans beslut fattas med enkel majoritet,
när ej stadgarna annat bestämmer. Vid lika
röstetal avgör lotten utom vad gäller styrelsens
ansvarsfrihet, som är beviljad även vid lika
röstetal.
§ 10 Styrelsen åligger bl a att handlägga
förbundets ekonomi, att handha in- och
utgående skrivelser, att upprätta protokoll och
delge dem till styrelsesuppleanter, revisorer,
och klubbar, att sköta förbundets arkiv, att föra
matrikel, att upprätthålla kontakt med
Förbundet Svensk Bridge, att kalla till
årsstämma, att målmedvetet arbeta för
ungdoms- och kursverksamhet samt att
handlägga sanktionsärenden för inom distriktet
anordnade tävlingar.
§ 11 För ändring eller komplettering av dessa
stadgar fordras beslut på ordinarie stämma
biträtt av minst två tredjedelar av de vid
stämman representerade rösterna. Dessutom
fordras att de som biträtt beslutet ska utgöra
minst hälften av samtliga röstberättigade
medlemmar.
§ 12 Vad i § 11 sagts gäller också beslut om
förbundets upplösning, varvid dessutom
fordras att beslutet fattas av två på varandra
följande stämmor.

