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Stadgar för Mölle Bouleklubb
Angående gjorda stadgeändringar – se fotnoten på nästa sida.

§ 1 Mölle Bouleklubb har bildats för att bereda möjlighet att spela boule under
kamratliga former.
§ 2 Medlemskap är öppet för envar med anknytning till Kullabygden.
§ 3 Årsmöte skall äga rum under mars månad.
§ 4 Kallelse till årsmöte skall ske per brev eller mail senast 14 dagar.
§ 5 Klubbens styrelse skall bestå av ordförande, vald på ett år, fyra ledamöter,
valda på två år (med alternerande mandattid), samt en suppleant, vald på ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga befattningshavare.
§ 6 Verksamhetsåret skall löpa efter kalenderår och vara avslutat den 31
december. Styrelsen utser vilken eller vilka som äger teckna klubbens firma.
§ 7 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a) Styrelsens årsredovisning
b) Revisorernas berättelse
c) Ansvarsfrihet för styrelsen
d) Medlemsavgift för nästkommande år
e) Val av ordförande
f) Val av styrelsemedlemmar och suppleant
g) Val av revisor och revisorssuppleant
h) Val av valberedning om två ledamöter, valda på ett år
i) Behandling av motioner och i förväg anmälda frågor
j) Övriga frågor
§ 8 Formerna för klubbens boulespel, gällande såväl träning som tävling,
bestämmes av styrelsen.
§ 9 Styrelsen kallar till extra möte om behov av sådant uppstår eller på
begäran av minst en tiondel av medlemmarna. Vid extra möte får endast i
dagordning upptaget ärende avgöras.
§ 10 Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inges till styrelsen.
Beslut om ändring av stadgarna kan endast ske på årsmöte.
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§ 11 Skulle intresset för boulespelet ej kunna upprätthållas och fråga uppstår om
upplösning av klubben, skall beslut härom fattas på årsmöte. I sådant beslut skall
anges att klubbens eventuella tillgångar skall tillfalla annan i Mölle bedriven
ideell verksamhet.

Fotnot
När klubben bildades den 12 september 1989 antogs de första stadgarna. Därefter
har ändringar gjorts vid följande årsmöten:
Den 11 mars 1998
Den 27 februari 2008
Den 23 mars 2012
Den 12 mars 2020
Vad ändringarna gällde framgår av protokollet från respektive årsmöte.

