
Sammanställning av beslut angående avgifter, hyror m.m.

Inträdesavgift 5000 kr
Medlemsavgift 20 kr/medlem
Dessa avgifter beslutas enligt stadgarna på årsmötet och avser nästkommande  
kalenderår

Banhyran vid uthyrning sept- april 150 kr/bana/pass
Banhyran vid uthyrning maj- aug 80 kr/bana/pass
Banhyran vid uthyrning sept - april inkl klot 180 kr/bana/pass
Banhyran vid uthyrning maj - aug inkl klot 110 kr/bana/pass
Banhyran vid företags- o sällskapsboule inkl instruktör 100 kr /person
Banhyran vid företags- o sällskapsboule exkl instruktör 150 kr/bana
Banhyran vid företags- o sällskapsboule exkl instruktör, inkl klot 180 kr/bana
Banhyran vid sanktionerad tävling, arrangerad av icke alliansmedl. 150 kr/bana
Avgiften för enskild träning sept–april 250 kr /person
Sanktionerad endagstävling arrangerad på fre/lör/sön/helgdag.
• Banhyran är 10 kr/deltagare i tävlingen
• Medlemsförening äger rätt arrangera en sanktionerad tävling/säsong utan att erlägga  
 banhyran (s.k. fri tävling).
• Medlemsförening, som arrangerar sanktionerad tävling i annan inomhushall, erhåller 
 befrielse från banhyran (s.k. fri tävling), endast under förutsättning att minst  
 ytterligaretre tävlingar arrangeras i boulehallen.
• Medlemsförening, som inte arrangerar någon sanktionerad tävling under säsongen  
 erhåller rabatt på årsavgiften med f.n. 400 kr/år. Dock ska stadgarnas §6, sista  
 meningen, beaktas.

Sanktionerad endagstävling arrangerad på annan veckodag. 
• Banhyran är 150 kr/bana

Sanktionerad kvällstävling 
• Banhyran är 10 kr/deltagare i tävlingen

Sanktionerad tävling under maj–augusti 
• Banhyran är 10 kr/deltagare i tävlingen

Sanktionerad tävling som genomförs på uppdrag av förbund eller distrikt. 
• Banhyran är 10 kr/deltagare i tävlingen.



Sanktionerad flerdagstävling.
• Beslut om banhyran fattas av styrelsen i varje enskilt fall.

Icke sanktionerad träningstävling
•  Banhyran är 10 kr/deltagare. Förutsättningen är att tävlingen arrangeras på s. k.  
 oattraktiv tid, är öppen för alla (med eller utan licens) samt leds av tävlingsledare.

Klubbträning
• Banhyran är 20 kr/deltagare vid ett träningstillfälle/vecka

Hyra av skåp på tävlingsexpeditionen 150 kr/år
Hyra av liten box i hallen 50 kr/år
Hyra av stor box i hallen 100 kr/år
Depositionsavgift för nyckel till tävlingsexpeditionen  
resp vaktmästarexpeditionen 100 kr
Kontrollavgift vid spel utan betald banhyra 500 kr

Iordningställande av hallen efter tävlingar/träningar
• Möbler återställs och avtorkas
• Bära ut disk, flaskor, burkar
• Papperskorgar tömmes, komplettering av tvål och handdukar
• Kvarglömda saker läggs på hyllan för kvarglömda effekter
• Banorna återställs – ringar hängs upp, banor vattnas och dras (rekommenderas)
• Tävlingsexpeditionen återställs och låses

Ovanstående hyres- och avgiftsvillkor fastställdes av styrelsen 2018-10-29


