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STADGAR FÖR EKENÄS BRIDGEKLUBB R.F.
§1
Föreningens namn är Ekenäs bridgeklubb r.f. här nedan kallad klubben, och dess hemort
är Ekenäs stad. Klubben har till uppgift att bidraga till bridgespelets utveckling och
utbredning.
§2
Klubben verkar för sitt ändamål genom att utbilda bridgespelare samt föranstalta tävlingar i
bridge.
§3
Klubbens officiella språk är svenska.
§4
Klubben kan ansluta sig till ett i Finland verkande bridgeförbund.
§5
För vinnande av medlemskap fordras att av klubbmedlem bli anmäld hos styrelsen och av
densamma antagen. Varje medlem bör erlägga en inskrivningsavgift såväl som en årlig
medlemsavgift vilkas storlek fastställs vid årsmötet.
§6
Anses någon medlem genom sitt uppträdande skadat klubben skall frågan behandlas av
styrelsen, vilken, om den finner skäl därtill, äger rätt utesluta sagda medlem. Önskar
någon medlem av någon anledning utträda ur klubben bör därom skriftligen anmälas hos
styrelsen eller dess ordförande eller ock muntligen till klubbmötesprotokoll.
§7
Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande, viceordförande,
sekreterare, ekonom och klubbmästare, vilka jämte två suppleanter alla väljs på höstmötet
för ett kalenderår i sänder. Styrelsen är beslutför om minst tre medlemmar är närvarande
och de är om beslutet ense. Annars fattas beslut med enkel röstmajoritet. Faller rösterna
lika avgör ordförandens röst.
§8
Klubbens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera tillsammans med en
ordinarie styrelsemedlem.
§9
Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår den 31.12 och bör minst 7 dagar före
vårmötet tillställas revisorerna vilka minst 2 dagar före vårmötet över granskningen bör
avgiva skriftlig berättelse, i vilken de till- eller avstyrker ansvarsfrihet för ekonomen och
styrelsen.
§ 10
Klubbbens medlemmar skall på styrelsens försorg kallas till höstmöte inom november
månad och till vårmöte inom januari månad. Styrelsen kan, om den anser skäl härtill
föreligga, kalla klubbmedlemmarna till klubbmöte. Kallelse till dessa möten sker genom

annons i ortstidningen eller genom anslag på klubbens anslagstavla minst två dagar före
mötet. I möteskallelsen bör föreningslagens bestämmelser iakttagas.
§ 11
Vid höstmötet behandlas följande ärenden:
1. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, ekonom och klubbmästare samt två
suppleanter för det kommande verksamhetsåret.
2. Val av två revisorer jämte suppleanter för det kommande verksamhetsåret.
3. Fastställande av inskrivnings- och medlemsavgifter för det kommande året.
4. Verksamhetsplan och budget för det kommande året.
5. Andra förekommande ärenden.
§ 12
Vid vårmötet behandlas följande ärenden:
1. Styrelsens årsberättelse.
2. Revisorernas berättelse.
3. Fastställande av bokslutet för det gångna räkenskapsåret.
4. Beviljande av ansvarsfrihet.
5. Andra förekommande ärenden.
§ 13
Alla val och övriga ärenden avgörs genom enkel öppen omröstning såvida ej omröstning
med slutna sedlar påyrkas. För besluts fattande erfordras enkel majoritet då ej annorlunda
är bestämt.
§ 14
Mötets protokoll justeras av tvenne på mötet valda justerare, om inte mötet själv justerar
protokollet.
§ 15
På grund av särskilda förtjänster kan person på styrelsens förslag av klubbmöte kallas till
hedersmedlem.
§ 16
Klubben spelar i enlighet med de regler som det bridgeförbund klubben tillhör utfärdat.
§ 17
För ändring av dessa stadgar erfordras minst ¾ majoritet vid tvenne på varandra följande
klubbmöten.
§ 18
För upplösning av klubben erfordras minst ¾ majoritet vid tvenne på varandra följande
klubbmöten, varvid klubbens behållna tillgångar tillfaller annan i Finland verkande
svenskspråkig inregistrerad bridgeförening.
§ 19
I övrigt länder till efterrättelse bestämmelserna i gällande lag om föreningar.

