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Falkenbergs Bouleallians ekonomisk fOrening
Protokoll f"6rt vid extra f"6reningsstimma den 11 juni 2012
i Boulecenter.
§ 19
Stiimmans oppnande
Ordforande Kjell Berglund forklarar stamrnan oppnad oeh halsar de narvarande viilkomna.

§ 20

Val av crdfdrande vid stiimman
Bengt-Goran Nilsson utses att som ordforande leda dagens f<irhandlingar.

§ 21

Val av sekreterare vid stiimman
Siv Qvarfordh utses att fora dagens protokoll.

§ 22
Uppriittande av f"Orteckning over niirvarande medlemmar
Upprattas forteckning over de 90 narvarande medlemmarna, varav tva genom ombud (bilaga 1-3).
§ 23
Faststiillande av dagordning
Lennart Persson papekade att anmiilan att deltaga i extra stamman senast 7/6 kan gora att
medlemmar missat motet om de t ex varit bortresta, vilket han vill ha anteeknat till protokollet.
Starnman beslutar faststiilla dagordningen (bilaga 4).

§ 24
Val av tva protokolljusterare tillika riistriiknare
Ingvar Persson oeh Rigmor Svensson utses att jlimte stiimmoordf<iranden justera dagens protokoll.
§ 2S

Fraga om stiimman utlysts enligt stadgarna
Stamman forklaras vara kallad i behorig ordning.

§ 26

Beslut om iiverfdring av medel till Reservfonden
Styrelsen foreslar overforing av 5I 307,80 kr motsvarande bokforda medlemsinsatser till
Reservfonden.
Lennart Persson anser inte att det ar nodvandigt att avsatta ekonomiska medel som medlemsinsats
enligt nuvarande lagstiftning, utan att det ar tillrackligt med deras arbetsinsatser.
Kjell Berglund hanvisar till att kommande lagstiftning kraver att medlemsinsatsen skall framga av
stadgarna.
Lennart Persson foreslar att man vantar med overforing till beslut foreligger om ny lagstiftning.
Ordforanden foreslar att stamman beslutar enligt styrelsens f<irslag.
Stamman beslutar enligt styrelsens forslag,

§ 27

Beslut om iindring av stadgarna
Lennart Persson foreslar att iirendet giir tillbaka till styrelsen i avvaktan pa att nytt lagforslag ar
beslutat. Lagf<irslaget ligger f n pa Iagradets bord, regeringen har lovat paskynda det och det
beraknas f<irhoppningsvis vara klart till hosten,
Ordforanden anser att beslut skall tas av stamman idag.
Kassor Mats Thulin anser ocksa att beslut ska tas idag av tre skiil:
- stadgarna skall innehalla besked om vilken medlemsinsats medlemmarna skall erlagga
- vid tidigare stadgeandring 2009 oeh 20 I0 blev sarntliga medlemmar ej kallade med brev, ett
allvarligt misstag som innebar att stadgarna kan klandras
- i handelse av forlust kan medlem kravas pa ytterligare insats enligt nuvarande stadgar, vilket
strider mot Foreningslagen.
Pa f<irfragan fran ordforanden beslutar stamrnan enligt styrelsens f<irslag.
Votering begars oeh genomfors, oeh resulterar i 61 roster for styrelsens forslag oeh 24 roster f<ir
Lennart Perssons forslag,
. ;}
Stamman har darmed bifallit att f<irslaget till stadgeandring skall tas upp till beslut idag.
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§ 28

Genomgang av stadgarna

Ordforanden gar igenom varje § i styrelsens forslag till andring av stadgarna (bilaga 5):
§ I F oreningens firma oeh § 2 Styrelsens sate; beslut enl styrelsens forslag.
§ 3 Alliansens andamal oeh verksamhet; beslut enl styrelsens forslag.
Lennart Persson reserverar sig till forman for nuvarande Iydelse (bilaga 6).
§4 Medlemskap, § 5 Medlems skyldigheter, § 6 Medlems arsavgift oeh spelavgift, § 7 Styrelsen,
§ 8 Styrelsens uppgift oeh behorighet oeh § 9 Firmatecknare; beslut enl styrelsens forslag,

-"]

§ 10 Revisor
Kurt Larsson foreslar art det ska vara krav pa art utse en godkand revisor. Mats Thulin forklarar att
det ej stalls krav pa godkand revisor enl nya lagforslaget, dessutom kostar det betydligt mer.
Stamman beslutar enl styrelsens forslag.
§ 11 Valberedning
Kurt Larsson foreslar art stiimman skall utse sammankallande.
Pa forfragan fran ordforanden beslutar starnman enligt styrelsens forslag.
Votering begars oeh genomfors, oeh resulterar i 45 roster for styrelsens forslag oeh 34 roster for
Kurt Larssons forslag.
SHimman bifaller darmed styrelsens forslag.
§ 12 Foreningsstamma
Kurt Larsson foreslar andring av forsta styeket: Ordinarie fdreningsstamma ska Milas varje ar inom
tre manader efter bokslut, senast 30 april.
Pa forfragan fran ordforanden beslutar stiimman enligt styrelsens forslag.
§ 13 Kallelse, § 14 Rakenskapsar oeh § 15 Vinstdisposition; beslut enl styrelsens forslag.

§ 16 Alliansens upplosning genom likvidation
Lennart Persson foreslar att nuvarande lydelse behalls,
Mats Thulin tOrklarar art styrelsen anser art nuvarande Iydelse ar direkt olamplig,
Pa forfragan fran ordforanden beslutar stamman enligt styrelsens forslag.

§ 17 Information oeh § 18 Ovrigt; beslut enl styrelsens forslag.
§ 29 Stammans avslutande
Ordforanden forklarar extrastiimman avslutad oeh taekar tOr visat intresse.
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Rigmor Svensson

Falkenbergs Bouleallians ekonomisk forening
Fortydltgande av § 28 i protokoll fort vid extra
foreningsstamma den 11 juni 2012 i Boulecenter.

§28

Genomgang av stadgarna

I protokollet redovisas medlemmamas invandningar mot styrelsens forslag. De avsag
§§ 3,10, II, 12 och 16. Votering begardes och genomfordes endast angaende §11.
Ornrostningen om §§ 1 -10 och 12 - 18 genomfordes med handupprackning som
visade overvaldigande stod for styrelsens fdrslag.
Vid protokollet
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