
STADGAR FÖR SVENSKA CRIBBAGEFÖRBUNDET 

 

Antagna vid konstituerande möte 2014-09-28 

 

§ 1   Ändamål 

Svenska Cribbageförbundet är en ideell förening, vars ändamål är att: 

 Främja kortspelet cribbage i Sverige 

 Varje år arrangera ett svenskt mästerskap i cribbage 

§ 2   Firma, säte och verksamhetsår 

Föreningens firma tecknas Svenska Cribbageförbundet. Styrelsens säte är i Malmö. 

Verksamhetsår är kalenderår. 

§ 3   Styrelse 

Årsmötet väljer en styrelse att leda föreningens arbete. Styrelsen består av ordförande, kassör, 

sekreterare och 0–2 övriga ledamöter. Årsmötet väljer också 0–2 styrelsesuppleanter, vilka 

ersätter ordinarie styrelseledamot vid dennes frånvaro. Samtliga val gäller för en tid av ett år. 

§ 4   Revisorer 

För att granska styrelsens arbete väljer årsmötet 1–2 revisorer och 1 revisorssuppleant. 

Samtliga val gäller för en tid av ett år. 

§ 5   Övriga funktionärer 

Årsmötet kan även välja övriga funktionärer, till exempel valberedare, för att underlätta 

föreningens arbete. Samtliga val gäller för en tid av ett år. 

§ 6   Styrelsesammanträde 

Minst tre ledamöter måste vara närvarande vid styrelsesammanträde för att styrelsen ska vara 

beslutsför. Även telefonkontakt räknas som närvaro. 

§ 7   Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas mellan 15 januari och 

30 juni. Kallelse till årsmötet ska vara alla medlemmar tillhanda senast två veckor innan 

mötet. Kallelse kan ske skriftligen eller via e-post. 

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som senast tre dagar före årsmötet betalt in fastställd 

medlemsavgift till föreningens konto. 

Dagordningen för årsmötet ska vara denna: 

 



 Mötets öppnande 

 Val av mötesordförande 

 Val av mötessekreterare 

 Vad av två justeringsmän, tillika rösträknare 

 Fastställande av röstlängd 

 Mötets behöriga utlysande 

 Styrelsens verksamhetsberättelse 

 Ekonomisk rapport 

 Revisionsberättelse 

 Ansvarsfrihet för avgående styrelse 

 Verksamhetsplan och budget för innevarande år 

 Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer 

 Val av ny styrelse: 

o ordförande 

o kassör 

o sekreterare 

o eventuella övriga styrelseledamöter 

o eventuella styrelsesuppleanter 

 Val av revisor/revisorer och revisorssuppleant 

 Val av eventuella övriga funktionärer 

 Val av firmatecknare 

 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 

 Övriga frågor 

 Mötets avslutande 

§ 8   Extra årsmöte 

Extra årsmöte ska hållas om minst 50 % av medlemmarna kräver detta, eller om revisorn/båda 

revisorerna så begär. 

§ 9   Upplösning av föreningen 

Föreningen kan upplösas efter beslut med minst 3/4 majoritet av närvarande medlemmar vid 

två på varandra följande möten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Kallelse och förslag 

om upplösning ska tillställas samtliga medlemmar minst två veckor före respektive möte. Det 

ska vara minst en månad mellan mötena. Eventuellt överskott ska fördelas mellan 

medlemmarna. 

§ 10   Ändring av stadgarna 

Ändring av dessa stadgar kan endast göras på ordinarie årsmöte, och endast efter att förslag 

härom tillställts samtliga medlemmar minst två veckor innan mötet. För beslut fordras minst 

2/3 majoritet av samtliga vid årsmötet närvarande medlemmar. 

 


