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 VEDTEKTER 
 
 FOR 
 
 BLOMMENHOLM BRIDGEKLUBB 
 
 STIFTET 26. OKTOBER 1933 
 
Sist endret 22.04.2014  

 
 
 
A.   NAVN OG FORMÅL 
 
§1. Klubbens navn er Blommenholm Bridgeklubb. 
 
§2. Klubbens formål er å arrangere turneringer for medlemmene, for å 

fremme interesse og ferdighet i bridge, samt å gi et sosialt tilbud som gir 
trivsel for hvert enkelt medlem. 

 
§3. Klubben er gjennom NBF Oslo tilsluttet Norsk Bridgeforbund og underlagt 

disse organisasjoners vedtekter og bestemmelser. 
 
 
B.   MEDLEMMENES PLIKTER OG RETTIGHETER 
 
§4. Medlemmene plikter å betale den til enhver tid gjeldende 

medlemskontingent til NBF og til NBF Oslo. Klubbkontingenten dekkes 
gjennom spilleavgiften jfr. § 5. 

 
§5. Spilleavgiften pr. kveld/turnering fastsettes av Styret.  
 
§6. Alle medlemmer har rett til å delta i klubbturneringer de er påmeldt til.  I 

Lukket pulje plikter vedkommende spiller selv å stille stedfortreder ved 
forfall.  

 
§7. Styret kan utelukke et medlem som overtrer klubbens vedtekter eller 

bestemmelser, eller som ved sin opptreden skader klubben.  
 Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes av 

klubbens medlemsliste.  Hvis så skjer, kan vedkommende ikke opptas 
igjen før alle tidligere forpliktelser er oppgjort. 

 
 
C.   STYRET 
 
§8. Klubben ledes av et styre bestående av 5 medlemmer, hvorav 2, 

henholdsvis 3, nye styremedlemmer velges hvert annet år.  Styret består 
av: 

 
 - Formann 
 - Viseformann 
 - Kasserer 
 - Materialforvalter 
 - Sekretær 
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§9. Styremøter kan avholdes via epost. Endelige beslutninger arkiveres av 

styrets sekretær. 
 Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt. 
 
§10. I alle saker, som ikke ifølge spesielle bestemmelser er henvist til 

avgjørelse på annen måte, har Styret besluttende og bevilgende 
myndighet. 

 
§11. Klubbens Styre kan ikke gjøre vedtak som er i strid med vedtak gjort av 

høyere bridgemyndigheter eller vedtektene for Blommenholm 
Bridgeklubb. 

 
§12. Alle klubbturneringer med deltagere og resultat legges ut på klubbens 

hjemmesider: www.bbkbridge.com og arkiveres der for fremtiden. 
 
 
D.   APPELLKOMITÉ (AK) 
 
§13. Appellkomitéen skal bestå av 2 medlemmer, som velges på 

Generalforsamlingen. Appellkomitéen har avgjørende 
beslutningsmyndighet i alle saker bragt frem for komitéen. 

 
 
E.   GENERALFORSAMLING 
 
§14. Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. 
 
§15. Ordinær Generalforsamling avholdes ved slutten av vårterminen, i 

mars/april, og medlemmene innkalles med minst 3 ukers varsel.  
Saksliste, årsberetning, regnskap og eventuelle forslag legges ut på 
hjemmesiden senest 8 dager før Generalforsamlingen. 

 Ordinær Generalforsamling er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. 
 
§16. På Ordinær Generalforsamling behandles: 

 
1. Valg av generalforsamlingens ordstyrer og sekretær 

 2. Godkjennelse av innkallelse og saksliste 
 3. Styrets beretning 
 4. Revidert regnskap 
 5. Fastsettelse av årskontingent 
 6. Innkomne forslag 
 7. Valg av Styre, Revisor, Appellkomité og Valgkomité 
  
 Forslag som ønskes behandlet må leveres skriftlig, og må være Styret i 

hende senest 3 uker før Ordinær Generalforsamling avholdes. 
  
 Alle valg avgjøres ved simpelt flertall.  Ved stemmelikhet under valg 

foretas omvalg mellom de to kandidater som oppnådde flest stemmer i 
første omgang.  Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved 
loddtrekning.  Ved likhet i andre avstemninger er formannens stemme 
avgjørende. 

  

http://www.bbkbridge.com/
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 For å kunne utøve stemmerett må forfalt kontingent være betalt.  Det kan 
ikke stemmes ved fullmakt. 

 
 Det nye Styret tiltrer straks det er valgt. 
 
 
F.   EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
§17. Det innkalles til Ekstraordinær Generalforsamling når Styret eller minst en 

fjerdedel av medlemmene forlanger det.  Denne avholdes senest 6 uker 
efter at kravet er fremsatt. 
Frist for innkalling er 1 uke før fastsatt dato. 

 Ekstraordinær Generalforsamling kan kun behandle den eller de saker 
som er nevnt i innkallelsen.  

 Ekstraordinær Generalforsamling er beslutningsdyktig med det antall 
medlemmer som er fremmøtt. 

 
 
G.   VEDTEKTER 
 
§18. Endring av klubbens vedtekter kan kun foretas på Generalforsamling og 

med minst 2/3 flertall blant fremmøtte medlemmer. 
 
 
H.   OPPLØSNING 
 
§19. Forslag om oppløsning av klubben, eller utmelding av Norsk 

Bridgeforbund, kan kun behandles på Generalforsamling.  Slikt forslag må 
være lagt ut på klubbens hjemmeside senest 8 uker i forveien, og 
underretning sendt kretsen, i hht. Norsk Bridgeforbunds vedtekter § 3-2,  
senest 8 dager før saken behandles av Generalforsamling. 

 
 Oppløsning av klubben kan ikke finne sted hvis 4 medlemmer stemmer 

imot.  Blir oppløsning vedtatt, bestemmer Generalforsamlingen hva som 
skal skje med klubbens eiendeler. Hvis intet annet er bestemt, tilfaller 
klubbens eiendeler Norsk Bridgeforbund. 


