Årsmöte 2021-03-29
Styrelsens förslag nr 1 gällande organisationsplan mm
Vid BBA konstituerande årsmöte 2013-11-28 togs beslut om bl a organisationsplan enl ”pkt 10
Interimsstyrelsens förslag”. Styrelsen föreslår att pkt 10 i protokollet från 2013-11-28 utgår och
ändras enligt följande;

Inträdes-/Medlemsavgifter för år 2014
Nuvarande lydelse:
• Inträdesavgift 1000 kronor/medlemsförening.
• Årsavgift 10 kronor/fullbetalande medlem i medlemsföreningen.
Förslag:
Utgår då avgifterna fastställs av årsmötet.

Banhyror för år 2014
Nuvarande lydelse:
Fastställdes följande;
- Enskild träning 250 kronor under tiden sept. – april. Enskild träning kan endast utövas när någon
bana är ledig. Bana kan ej bokas för enskild träning. Sporadisk singelmatch får förekomma.
- Banhyra 140 kronor/pass.
- Banhyra vid sanktionerad tävling 10 kronor/spelare (gäller medlemsförening)
- Styrelsen äger mandat att fastställa banhyra för tävling som sträcker sig över mer än en dag.
- Tidigare ingångna överenskommelser för fasta bokningar kvarstår t.o.m. 2014-06-30.
Förslag:
Banhyror mm
Avgifter fastställs på årsmöte.
Styrelsen äger mandat att fastställa banhyra för tävling som sträcker sig över mer än en dag.

Medlemsförmåner för år 2014
Nuvarande lydelse
Fastställdes följande;
- Medlemsförening äger rätt att arrangera en (1) sanktionerad tävling/år utan att erlägga avgift
för för banhyra.
- Medlemsförening som inte arrangerar sanktionerad tävling erhåller en rabatt om 400 kronor/år
på medlemsavgiften. Dock ska stadgarnas ”§ 6 Medlems-förenings årsavgift” sista mening
beaktas.
- Klubbträning 10 kronor/spelare vid ett träningstillfälle/vecka under tiden sept. – april.
Förslag:
Medlemsförmåner
Medlemsförmåner fastställs på årsmöte.

Organisation
Nuvarande lydelse
Beslöts att Borås Bouleallians organiseras enligt interimsstyrelsens förslag Organisationsplanen
bilägges detta protokoll.
Förslag
Styrelsen organiserar sig vid konstituerande sammanträde.

Anställd personal
Nuvarande lydelse
Beslöts att styrelsen ges i uppdrag att anställa en medarbetare enligt de premisser som
redovisades under punkten 8.
Premisserna bilägges detta protokoll.
Beslöts att vice ordf. är personalansvarig.
Förslag:
Beslut om anställd personal tas på årsmöte i samband med budget.

Antal banor i hallen
Nuvarande lydelse
Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att anlägga perronger på banorna 5 och 14.
Om möjligt ska perrongerna vid behov tillfälligt kunna tas bort.
Förslag:
Utgår.

Draperier
Nuvarande lydelse:
Beslöts efter handuppräkning att draperier ej ska monteras.
Förslag:
Utgår.

Spontant spel
Nuvarande lydelse:
Beslöts att bokning av spontanspel ska ske på lista anslagen i hallen. Betalning ska ske enligt
anvisning innan spel påbörjas.
Förslag:
Utgår.

Sommarmånaderna
Nuvarande lydelse:
Beslöts att ge Hallkommittén i uppdrag att försöka utöka verksamheten i hallen under tiden maj
– aug.
Förslag:
Utgår.

Försäljning
Nuvarande lydelse:
Beslöts att ge Administrationskommittén i uppdrag att undersöka möjligheten till försäljning av
bouleprylar i hallen.
Förslag:
Alliansen ska om möjligt erbjuda försäljning av bouleprylar i hallen.

Sammanställning av styrelsens förslag nr 1 till årsmötet 2021-03-29
Styrelsen föreslår att pkt ”10 Interimsstyrelsens förslag” i protokollet från 2013-11-28 utgår samt
att pkt ”15 Kommittéer” ändras och ersätts enligt följande;

Banhyror mm
Avgifter fastställs på årsmöte.
Styrelsen äger mandat att fastställa banhyra för tävling som sträcker sig över mer än en dag.
Medlemsförmåner
Medlemsförmåner fastställs på årsmöte.
Organisation
Styrelsen organiserar sig vid konstituerande sammanträde.
Anställd personal
Beslut om anställd personal tas på årsmöte i samband med budget.
Försäljning
Alliansen ska om möjligt erbjuda försäljning av bouleprylar i hallen.
Kommittéer
Styrelsen beslutar vilka kommittéer som anses behövas för verksamheten samt har mandat att
utse ordförande och kommittéledamöter.
Kommittéordförande utser kommittéledamöter vilka har att godkännas av styrelsen.
Styrelsen fastställer uppgift, mandat och ansvarsområdet för resp. kommitté.

