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Borås 
Bouleallians 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.  
 
§§ 4 och 9 reviderade vid extra årsmöte 2014-09-22, fastställda vid ordinarie årsmöte 
2015-03-26. 
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STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås 
kommun, bildad 2013-11-28. 
 
§ 1 Föreningens namn  

Föreningens namn är Borås Bouleallians. 
 
§ 2 Föreningens och styrelsens säte  
Föreningen och styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 
 
§ 3 Ändamål och verksamhet  
Föreningens verksamhet skall omfatta organisation och skötsel av boulehallen i 
Borås Tennis & Boule Center enligt avtal som tecknats med Borås Stad och verka för 
gemenskap, sammanhållning, god anda och social samvaro samt utveckling av 
sporten boule. 
 
§ 4 Medlemskap  
Till medlem kan antas förening som är medlem i SBF, Svenska Bouleförbundet, och 
som har minst en fast tidsbokning i boulehallen. Med fast tidsbokning förstås att 
Medlemsföreningen genomför minst 20 (tjugo) speltillfällen/år där minst fem (5) 
medlemmar i Medlemsföreningen deltar vid varje tillfälle. Medlemsföreningen 
förväntas att följa Boulealliansens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av 
dess ändamål. Boulealliansens styrelse skall besluta om medlemskap.  
 
§ 5 Medlemsförenings skyldigheter  
Den förening som antagits som medlem i Boulealliansen ska betala en av årsmötet 
beslutad inträdesavgift samt de avgifter som beslutas enligt § 6.  
Medlemsförening ska aktivt verka för Boulealliansens utveckling samt efter bästa 
förmåga genom egna medlemmars arbetsinsats delta i driften och underhållet av 
hyrd bouleanläggning. Medlemsföreningen beslutar i vilken omfattning dess 
medlemmars tjänster ska tas i anspråk.  
Medlemsförening som önskar utträde ur Boulealliansen skall skriftligen anmäla detta. 
Utträde beviljas av styrelsen. Inbetald inträdesavgift återbetalas ej. 
 
§ 6 Medlemsförenings årsavgift.  
Medlemsförenings årsavgift bestäms av årsmötet. Årsavgiften beräknas efter antalet 
betalande medlemmar i Medlemsföreningen per den 31/12 varje år, juniorer 
undantagna. Årsavgiften skall anpassas till Borås Stads Bidragsbestämmelser. 
 
§ 7 Styrelsen  
Styrelsen ska bestå av ordförande och sex ledamöter samt två suppleanter. Årsmötet 
ska välja ordförande på ett år, ledamöter på två år och suppleanter på ett år. Valet 
skall ske så att halva antalet (eller närmast högre/lägre heltal) ledamöter avgår 
årligen.  
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter erhållit kallelse och minst fyra 
ledamöter är närvarande. 
Styrelsesuppleanter ska kallas till samtliga styrelsesammanträden. 
 
§ 8 Styrelsens uppgift och behörighet  
Styrelsen svarar för Boulealliansens organisation och förvaltning av dess 
angelägenheter. Styrelsen tillsätter de utskott, kommittéer och befattningar som är 
nödvändiga för verksamheten.  
Styrelsen äger inom ramen för fastställd budget mandat att teckna nödvändiga avtal 
för verksamhetens bedrivande. 
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Styrelsen äger, utöver budget, mandat att under budgetåret besluta om investering 
upp till totalt ett basbelopp/budgetår.  
Styrelsen får ej besluta om användning av tillgångar eller företa annan åtgärd så att 
uppenbar fördel ges till vissa Medlemsföreningar eller till nackdel för Boulealliansen 
och dess medlemmar. 
 
§ 9 Firmatecknare  
Boulealliansen firma tecknas av ordförande och kassör, två i förening eller var för sig. 
 
§ 10 Revisorer och revision  
Boulealliansens ska ha två revisorer samt en revisorsuppleant, alla valda på ett år. 
Boulealliansens räkenskaper och handlingar skall vara revisorerna tillhanda för 
revision senast den 15 januari och skall efter verkställd revision, tillsammans med 
revisionsberättelsen vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.  
 
§ 11 Valberedning  
Boulealliansen ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter varav en 
sammankallande.  
 
§ 12 Årsmöte  
Ordinarie årsmöte ska avhållas varje år senast 31 mars.  
På årsmötet behandlas följande ärenden  
1. Mötets öppnande  

2. Val av ordförande vid årsmötet.  

3. Val av sekreterare vid årsmötet.  

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid votering.  

5. Upprättande av förteckning över närvarande ombud samt röstlängd.  

6. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna.  

7. Fastställande av dagordning.  

8. Styrelsens årsredovisning.  

9. Revisorernas berättelse.  

10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning.  

11. Beslut om disposition av årets resultat.  

12. Beslut om ansvarsfrihet.  

13. Fråga om arvode till styrelse och revisorer.  
 

14. Motioner och förslag från styrelse och kommittéer 
 

15. Styrelsens verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår samt i 
förekommande fall, större kostnads- och investeringsförslag med tillhörande 
finansieringsförslag.  

16. Beslut om medlemsförenings inträdes- samt medlemsavgift.  

17. Val av styrelse, suppleanter, revisorer, revisorsuppleanter samt valberedning.  

18. Övriga frågor och information.  
 
Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen. 
 
§ 13 Ombud vid Årsmöte  
Varje Medlemsförening har rätt till fyra röstberättigade ombud. Röstning via fullmakt 
godtas ej. 
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§ 14 Motioner  
Motioner till årsmöte skall skriftligt ha inkommit till styrelsen senast 30 dagar före 
årsmötet. Rätt att motionera har Boulealliansens medlemsföreningar. 
Styrelsen och kommittéer äger rätt att lämna förslag att behandlas på årsmötet. 
 
§ 15 Kallelse  
Kallelse till årsmöte sker via mail till Medlemsföreningarna samt anslag på 
Boulealliansens anslagstavla och på dess ev. hemsida. Kallelse ska utfärdas senast 
sex veckor före årsmötet. I kallelsen ska tydligt anges vilka ärenden som ska 
behandlas.  
Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall 
också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst 2/3 av samtliga 
röstberättigade ombud skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall 
ske senast två veckor före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som 
skall behandlas av det extra årsmötet.  
Andra meddelanden till medlemmarna delges via Boulealliansens anslagstavla och 
ev. hemsida.  
 
§ 16 Årsmöteshandlingar  
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan 
med budget, valberedningens förslag samt styrelsens och kommittéernas förslag och 
inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna 
senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns 
tillgängliga.  
 
§ 17 Extra årsmöte 
Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar 
styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i 
kallelsen behandlas. 
 
§ 18 Räkenskapsår  
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.  
 
§ 19 Boulealliansens upplösning  
För upplösning av Boulealliansen krävs beslut vid minst 2 årsmöten, varav ett 
ordinarie. Mellan dessa möten skall minst 30 dagar förflyta. Vid vartdera mötet skall 
beslut fattas med minst 2/3 majoritet.  
 
Vid Boulealliansens upplösning ska det årsmöte, som slutligen beslutar om 
Boulealliansens upplösning också bestämma hur nettotillgångarna ska fördelas.  
 
§ 20 Information  
I boulehallen ska finnas en informationspärm som innehåller Boulealliansens stadgar 
och årsredovisning. Samma information ska finnas på Boulealliansens ev. hemsida. I 
boulehallen ska också finnas en förteckning över Boulealliansens 
Medlemsföreningar.  
 
§21 Uteslutning  
Medlemsförening får inte uteslutas ur Boulealliansen av annan anledning än att den 
har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat Boulealliansens verksamhet 
eller ändamål, eller uppenbart skadat Boulealliansens intressen. 
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Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän Medlemsföreningen fått ta del av de 
omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning 
får inte fattas förrän Medlemsföreningen fått tillfälle att yttra sig inom viss av 
Alliansstyrelsen angiven tid, minst 10 dagar. I beslutet ska skäl för uteslutning 
redovisas. Beslutet skall tillställas Medlemsföreningen inom 7 dagar efter beslutet. 
 
Av utesluten Medlemsförening inbetalda avgifter återbetalas ej. 
 
Beslut om uteslutning fattas av Alliansstyrelsen. 
 
§22 Ändring av stadgar  
Beslut om ändring och tidpunkt för ändring av föreningens stadgar skall fattas av två 
på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Mellan dessa 
möten ska det förflyta minst 30 dagar. Vid vartdera mötet skall beslut fattas med 
minst 2/3 majoritet.  
 


