Handlingar till
föreningsstämman,
den 14 mars 2016, kl. 18.00

Kallelse
Medlemmarna i Falkenbergs Bouleallians ek för
kallas till ordinarie föreningsstämma,
måndagen den 14 mars 2016 kl. 18.00 i Boulecenter.
Förslag till dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Stämman öppnas
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Val av ordförande vid stämman
Val av sekreterare vid stämman
Val av två protokolljusterare
Fråga om stämman är utlyst enligt stadgarna
Fastställande av dagordning
Styrelsens årsredovisning
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av balans- o resultaträkning
Beslut om disposition av årets resultat
Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015
Fråga om arvode till styrelse och revisorer
Fastställande av medlemsavgift för 2016/2017
(Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften
med 50 kronor samt planerar en sänkning av spelavgiften
med 150 kronor.) (Sänkningen gäller endast 2016/2017)
Styrelsens prognos för verksamhetsåret
Val av styrelsens ordförande (ett år)
Beslut om antal styrelseledamöter
Val av styrelseledamöter
Val av styrelsesuppleant/er
Val av revisorer
Val av valberedning
Stämman avslutas

Kaffe o smörgås serveras efter mötet.
För att en bedömning av serveringsbehovet skall vara möjlig
uppmanas de medlemmar som vill ha fika efter stämman att
senast den 6 mars anmäla detta på den lista som finns vid entrén.
Styrelsen

Årsredovisning
Styrelsen för Falkenbergs Bouleallians ekonomisk förening (769610-6090) får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Förvaltningsberättelse 2015
Föreningsverksamhet
Styrelse, ordinarie ledamöter
Ove Johansson
Ordförande
Lennart Henriksson
Vice ordförande
Stig Andersson
Ekonomiansvarig
Britt Ragnarsson
Sekreterare
Heimo Käki
Kenneth Wisén
Kurt Larsson

Vald till 2016
Vald till 2016
Vald till 2016
Vald till 2017
Vald till 2017
Vald till 2017
Vald till 2016

Styrelsesuppleanter
Mats Gustafsson
Romano Percat

Vald till 2016
Vald till 2016

Arbetsutskott
Ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig.
Firmatecknare
Ove Johansson, Stig Andersson och Britt Ragnarsson, två i förening.
Revisorer
Christer Johansson, Ekonomitjänst, och Håkan Medin, medlemsrevisor.
Valberedning
Ingvar Albrektsson, sammankallande, Sonja Rydström och Kurt Svensson.
Föreningsstämma och möten
Ordinarie föreningsstämma hölls den 9 mars med 86 närvarande medlemmar.
Styrelsen har under året genomfört sju protokollförda möten.
Medlemsantal
Vid utgången av kalender- och verksamhetsåret var medlemsantalet 597 (585).
Alliansen byter dock medlemsskapsår den 1 oktober. Den 30 september var medlemsantalet
618 (617).
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Verksamheten
Föreningens verksamhet bedrivs i en egen anläggning (Falkenbergs Boulecenter), belägen på
den av Falkenbergs kommun ägda fastigheten Herting 2:1.
På fastigheten finns en boulehall, som innehåller 16 banor, en serveringslokal med kök, en
sammanträdeslokal, ett mindre kontor samt sanitär anläggning. Utomhus finns 24 banor.
Boulehallen är fullvärdesförsäkrad hos Dina försäkringar.
Styrelsen följer kontinuerligt upp föreningens egendom.

Ansvarsområden och kommittéer
Styrelsen fördelade den 16 mars olika ansvarsområden inom sig. Styrelsen beslutade också
att det inom flertalet av dessa ansvarsområden skulle bildas en kommitté, där en
styrelseansvarig skulle ingå.
Fastighet
Björn Lindell, sammankallande, Kjell Berglund, Romano Percat, Leif Qvarford,
Sven-Arne Stensson, Gert-Erik Carlsson, Helge Bloch, Sune Bengtsson, Jan-Erik Bengtsson och
Kenneth Wisén.
Banor
Kurt Larsson, sammankallande, Ingvar Albrektsson, Ebbe Andersson, Lars Henriksson och
Bertil Skogh.
Kaférörelse och hallvärdar
Lennart Henriksson.
Lotteri
Heimo Käki, sammankallande, Britt Ragnarsson.
Sponsring
Romano Percat.
Seriespel och tävling
Ove Johansson, sammankallande, Stig Andersson och Ola Stenbrink.
Medlemmar
Elvy Nilsson.
Uthyrning
Lennart Henriksson.
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Väsentliga händelser under året och efter dess slut
Hallands Bouleförbund har under året placerat ett sammandrag för det regionala seriespelet
och tre DM-tävlingar i vår anläggning. Föreningen Falken Petanque har under året genomfört
sex tävlingar. Vidare har SPF och HjärtLung under året genomfört en tävling var, där spelare
utanför alliansens medlemskrets har deltagit. Konstateras kan också att söndagarnas tiaspel
– efter det att starttiden ändrades till kl. 15.00 – nu lockar fler deltagare.
Vid föreningsstämman, den 9 mars, konstaterades att bottenplattan för utbyggnaden av den
nya serveringsdelen fanns på plats. Stämman beviljade styrelsens begäran att få använda
ytterligare 300 000 kronor till färdigställande av utbyggnaden och byggnation av en ny altan.
I samband med att vi, den 9 maj, firade ett något sent tioårsjubileum kunde ett inte helt klart
bygge invigas. Samtidigt arrangerades ett öppet hus, med prova-på, och en intern tävling,
där ett trippellag kunde bestå av sex spelare. Den utbyggda serveringsdelen har senare
färdigställts och möblerats.
Under våren 2015 träffade representanter för alliansens styrelse kommunens parkchef och
den arkitekt som ansvarar för kommunen nya plan över Vallarna. Vid denna träff enades
parterna om möjligheten att – inom det område föreningen disponerar – bygga ytterligare
fyra utomhusbanor. Underlaget till dessa banor lades under hösten – efter utomhussäsongens slut – och inför 2016 års utomhussäsong kommer banorna att färdigställas.
Efter årsskiftet 2015/2016 har den dammsugare som användes inne hallen bytts ut mot en
centraldammsugare.
Verksamhetens ekonomi
Det ekonomiska utfallet för verksamheten under 2015 är tillfredsställande. Årets redovisade
resultat, 151 445 kronor, är 52 573 kronor lägre, jämfört med föregående år.
Alliansens lån har under året amorterats med 60 000 kronor till 685 000 kronor. Soliditeten
har förbättrats ytterligare och är nu 62 procent. Obeskattade reserver utgör 13,46 procent
av balansomslutningen och likviditeten är fortsatt mycket god.
Flerårsöversikt
2015
Nettoomsättning, tkr
848,8
Res efter finansiella poster, tkr
215,9
Eget kapital, tkr
1 482,7
Obeskattade reserver, tkr
378,9
Justerat eget kapital, tkr
1 762
Balansomslutning, tkr
2 815,5
Soliditet i procent
62

2014
872,2
314,6
1 328,1
357,8
1 591,8
2 674,8
59

2013
884,3
262,4
1 120,7
306
1 346,2
2 489,7
54

2012
876,9
195,2
964,4
240
1 141,2
2 535,9
45

2011
815,3
214,6
856,5
191
997,2
3 131
32
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Förslag till resultatdisposition
Till stämmans disposition föreligger följande medel i kronor:
Balanserat resultat
Årets resultat

1 176 520,89
151 445,68
1 327 966,57

Styrelsen föreslår följande disposition:
Reservering till reservfonden
Balanserat resultat

7 572,30
1 320 394,27
1 327 966,57

Ytterligare upplysning om alliansens ekonomiska resultat och ställning finns i efterföljande
resultat- och balansräkning.
Styrelsens slutord och underskrifter
Anläggningen har som vanligt varit flitigt utnyttjad, inte enbart av våra medlemmar utan
också av privatpersoner och olika företag.
Silverkulan är en viktig faktor i vår verksamhet. De gör en gedigen insats i vår servering och
medverkar dessutom till att det hålls rent och snyggt i våra serverings- och toalettutrymmen.
Hallvärdskapet fungerar tillfredställande och de flesta som medverkar där verkar uppfatta
”sin” vecka som både trevlig och ett bra tillfälle att lära känna medlemmar utanför den
”egna” klubben.
Slutligen vill styrelsen tacka alla som på olika sätt har bidragit till vår anläggning fortsatt
håller en sådan kvalitet att både medlemmar och gäster berömmer den.
Falkenberg den 8 februari 2016

Ove Johansson

Britt Ragnarsson

Stig Andersson

Lennart Henriksson

Heimo Käki

Kenneth Wisén

Kurt Larsson
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Resultatrapport
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Forsaljning
3000 Arsavgifter
3001 FOrsaljning Kafe
3003 Forsaljning Reklam med reklamskatt
3004 Uthyrnings- och Instuktorsverksamhet
3005 Forsaljning Glass
3006 Spelavgifter Medlemmar
3007 Spelavgifter Gaster
3008 Spelavgifter Tavlinqar
3009 Forsaljning Korv
3010 Lotterier
3710 Kassadiff
3740 Ores- och kronutlarnninq
Summa forsaljning

28100,00
370900,02
60820,00
7391,20
15913,39
276849,11
22268,73
15329,82
10147,32
40865,00
225,00
-27,50
848782,09

27450,00
354029,48
64500,00
10132,00
18852,70
304130,03
32551,78
18538,35
2026,79
40083,00
13,00
-34,71
872272,42

SUMMA RORELSEINTAKTER

848782,09

872272,42

-164655,00
-10633,71
-7750,00
-20198,23
-203236,94

-142186,53
-14503,58
-5000,00
-16598,95
-178289,06

BRUTTOVINST

645545,15

693983,36

Ovriga externa rorelseutgifter/kostnader
5120 Elektricitet
5130 Varrne
5140 Vatten och avlopp
5160 Renhalln och stadninq
5170 Rep och underhall fastighet
5192 FOrsakringsprem fastighet
5198 Ovr fastighetskostn aVdragsgill
5410 FOrbrukningsinventarier
5420 Programvaror
5460 Forbrukningsmaterial
5461 Underhall utebanor
5641 Forsakrinqsprern arbetsmaskiner
5990 Ovrig reklam
6661 Avsattninq for reklamskatt
6000 Ovr forsaljninqskostnader
6110 Kontorsmaterial

-37800,80
-46167,20
-6517,55
-14194,34
-24587,40
-10280,00
-25176,00
-22114,60
-2673,80
-23027,31
-34289,60
-407,00
-1 250,00
-4880,00
0,00
-4565,60

-38489,80
-41 138,40
-9638,75
-8124,30
-24023,20
-8787,00
-5684,00
-44546,06
-1 376,00
-29299,52
0,00
-345,00
0,00
-4846,12
-305,60
-6147,54

RORELSENSINTAKTER

f)

f)

RORELSENS KOSTNADER

f)

f)

Material och varor
4001 lnkop Kafe
4005 lnkop Glass
4008 Kostnader tavling
4010 lnkop Lotterier
Summa material och varor
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Resu Itatrapport

r)

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

6211 Fast telefoni
6250 Porto
6450 Foreninqsstarnrna
6530 Redov isningstjanster
6570 Bankkostnader
6991 Ovr avdr gill kostn
Summa externa rorelseutgifter/kostnader

. -2590,40
-1 176,00
-800,00
-14263,20
-1 781,00
-5287,29
-283829,09

-2437,60
-1 192,00
-320,00
-12519,80
-920,00
-2057,66
-242198,35

SUMMA RORELSEKOSTNADER

-487066,03

-420487,41

361 716,06

451 785,01

-113610,00
-12480,00
-126090,00

-108086,00
-13622,00
-121708,00

Finansiella intakter och kostnader
8310 Ranteintakter fran omsattningstillg
8314 Skattefria ranteintakter
8390 Ranteintakter & Ovr finansiella intakter
8400 Rantekostnader
Summa finansiella lntakter och kostnader

0,00
35,00
2518,62
-22254,00
-19700,38

-2304,00
47,00
7499,90
-20 658,00
-15415,10

. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

215925,68

314661,91

Bokslutsdispositioner
8811 Avsattning till Per.fond
8819 Aterforing av Per.fond
8850 Avskrivn over/under plan
Summa bokslutsdispositioner

-65000,00
45000,00
-1 129,00
-21129,00

-89 000,00
43000,00
-5820,00
-51820,00

RESULTAT FORE SKATT

194796,68

262841,91

Skatt
8910 Arets skattekostnad
Summa skatt

-43351,00
-43351,00

-58823,00
-58823,00

REDOVISAT RESULTAT

151445,68

204018,91

RESULTAT FORE AVSKRIVNINGAR

n

r>

Avskrivningar
7821 Avskrivning byggnader
7832 Avskrivning Inventarier
Summa avskrivningar

r>;

Falkenbergs Bouleallians Ek.fOrening
769610-6090
2015-01-01 - 2015-12-31

1 (2)
Utskriven: 2016-02-22, 12:05
Tom ver nr: 8, A 2307

Balansrapport
2015-01-01

Forandring

2015-12-31

2702163,00
-868579,00
35000,00
172 178,00
62400,00
-183393,00
1 919769,00

235562,00
-113610,00
-35000,00
0,00
0,00
-12480,00
74472,00

2937725,00
-982189,00
0,00
172 178,00
62400,00
-195873,00
1994241,00

1 200,00
109,00
11 420,00
300,00
11 232,95
730827,94
755089,89

-1 200,00
4846,00
7535,00
0,00
728,06
54265,62
66174,68

0,00
4955,00
18955,00
300,00
11 961,01
785093,56
821264,57

2674858,89

140646,68

2815505,57

Eget kapital
2081 Medlemsinsatser, eget kapital
2086 Reservfond
2091 Balanserad vinst/forlust
2099 Arets resultat
Summa eget kapital

-38600,00
-102778,80
-982703,18
-204018,91
-1 328 100,89

-3200,00
-10201,20
-193817,71
52573,23
-154645,68

-41 800,00
-112980,00
-1 176520,89
-151445,68
-1 482746,57

Obeskattade reserver
2110 Periodiseringsfond Tax 2010
2111 Periodiseringsfond Tax 2011
2112 Periodiseringsfond TAX 2012
2113 Periodiseringsfond TAX 2013
2123 Periodiseringsfond 2013
2124 Periodiseringsfond 2014
2125 Periodiseringsfond 2015
2153 Ack Overavskr maskiner/inv
Summa obeskattade reserver

-45000,00
-40000,00
-63000,00
-49000,00
-66000,00
-89000,00
0,00
-5820,00
-357820,00

45000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-65000,00
-1 129,00
-21129,00

0,00
-40000,00
-63000,00
-49000,00
-66000,00
-89000,00
-65000,00
-6949,00
-378949,00

Langfristiga skulder
2350 Banklan
Summa langfristiga skulder

-745000,00
-745000,00

60000,00
60000,00

-685000,00
-685000,00

-25785,00

-16800,00

-42585,00

. TILLGANGAR

f)

f1

Anlaggningstillgangar
1110 Byggnader
1119 Ack avskrivn byggnader
1180 Pag nyanl 0 forsk for byggnader 0 ma
1220 Inventarier och verktyg
1222 Byggnadsinventarier
1229 Ack avskrivn inv/verktyg
Summa anlaggningstillgangar
Omsattningstillgangar
1510 Kundfordringar
1630 Avrakning fOr skatter och avgifter
1650 Fordran moms
1920 Vaxelkassa
1930 Foreningskonto
1940 Ovriga bankkonton
Summa omsattningstiUgangar
SUMMA TILLGANGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

f)

f)

Kortfristiga skulder
2440 LeverantOrsskulder
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Balansrapport
2510 Skatteskulder
2661 Reklamskatt
2979 Forutbetalda spelavgifter
2999 Ovr uppl kostn/fOrutbet intakter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2015-01-01

Forandring

2015-12-31

-10731,00
-4920,00
-192502,00
-10000,00
-243938,00

9113,00
40,00
-15225,00
-2000,00
-24872,00

-1618,00
-4880,00
-207727,00
-12000,00
-268810,00

-2674858,89

-140646,68

-2 815 505,57
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Revisionsberattelse
Till foreningsstamman i Falkenbergs Bouleallians Ek.forening
Org.nr 769610-6090

Rapport om arsredovisningen
Vi har utfort en revision av arsredovisningen for Falkenbergs Bouleallians Ek.forening for
rakenskapsaret 2015.

Styre/sens ansvar for arsredovisningen
Det ar styrelsen som har ansvaret for att uppratta en arsredovisning som ger en rattvisande bild
enligt arsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer ar nodvandig
for att uppratta en arsredovisning som inte innehaller vasentliqa felaktigheter, vare sig dessa
beror pa oegentligheter eller pa tel.
Revisorns ansvar
Vart ansvar ar att uttala oss om arsredovisningen pa grundval av var revision. Vi har utfort
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kraver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utter revisionen for att uppna
rimlig sakerhet att arsredovisningen inte innehatler vasentliqa felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika atgarder inharnta revisionsbevis om belopp och annan
information i arsredovisningen. Revisorn valier vilka atqarder som ska utforas, bland annat
genom att bedorna riskerna for vasentliqa felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror
pa oegentligheter eller pa tel. Vid denna riskbedornninq beaktar revisorn de delar av den
intema kontrollen som ar relevanta for hur foreninqen upprattar arsredovisningen for att ge en
rattvisande bild i syfte att utforma granskningsatgarder som ar andarnalsenliqa med hansyn till
omstandigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i foreninqens interna
kontroll. En revision innefattar ocksa en utvardering av andarnalsenliqheten i de
redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvarderinq av den overgripande presentationen i arsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andarnalsenliqa som grund for
vara uttalanden.

Uttalanden
Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och
ger en i alia vasentliqa avseenden rattvisande bild av foreninqens finansiella stallninq per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen.
Forvaltninqsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens ovriga delar.
Vi tillstyrker darfor att forenlnqsstamman faststaller resultatrakninqen och balansrakninqen for
foreninqen.

Falkenbergs Bouleallians Ek.forenlnq, Org.nr 769610-6090

2 (2)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar
Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en revision av forslaqet till
dispositioner betraffande foreninqens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for
Falkenbergs Bouleallians Ek.forening for rakenskapsaret 2015.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaqet till dispositioner betraffande forenlnqens vinst
eller forlust, och det ar styrelsen som har ansvaret for forvaltninqen ~nligt lagen om ekonomiska
foreninqar,
Revisorns ansvar
Vart ansvar ar att med rlmllq sakerhet uttala oss om forslaqet till dispositioner betraffande
foreninqens vinst eller forlust och om forvaltninqen pa grundval av var revision. Vi har uttort
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag for vart uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande foreninqens
vinst eller forlust har vi gran skat om forslaqet ar forenliqt med lagen om ekonomiska foreninqar,
Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet har vi utover var revision av arsredovisningen
granskat vasentliqa beslut, atgarder och forhallanden i forenlnqen for att kunna bedorna om ar
ersattningsskyldig mot foreninqen. Vi har aven granskat om pa annat satt har handlat i strid
med lagen om ekonomiska foreninqar, arsredovisningslagen eller foreninqens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inharntat ar tillrackliga och andarnalsenllqa som grund for
vara uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att foreninqsstarnman disponerar vinsten enligt forslaqet i forvaltnlnqsberattelsen
och beviljar styrelsens ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Falkenberg 2016-02-22
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Styrelsens prognos för verksamhetsåret 2016
Som framgår av årsredovisningen för 2015 är föreningens ekonomiska ställning fortsatt god.
Med fortsatt god likviditet, och fortsatt betydande finansiell handlingsfrihet, kan föreningen
göra en del investeringar utan att dessa behöver lånefinansieras.
Styrelsen hade under våren 2015 en överläggning med kommunen angående möjligheten att
bygga fler utomhusbanor. Denna överläggning var positiv och resulterade i att styrelsen
under hösten 2015 startade bygget av fyra nya banor. Avsikten är att inför utomhussäsongen
2016 färdigställa dessa fyra banor, vilket innebär att anläggningen fortsättningsvis har 28
utomhusbanor.
Styrelsen har också beslutat att installera en fast ljudanläggning, såväl inomhus som
utomhus. I denna installation ingår 100 meter hörslinga.
Vidare planeras ett byte av belysningen inne i hallen – från vanliga ljusrör till ledljusrör.
Medlemsantalet ser ut att ha stabiliserats runt 600 stycken och styrelsen ser ingen anledning
till oro inför 2016.
Föreningens intäkter via reklam och sponsring bedöms bli i stort sett oförändrade.
Intäkterna från kaféverksamheten beräknas bli i paritet med 2015. Påpekas bör att
kaféintäkterna vid olika tävlingar är synnerligen viktiga för alliansens ekonomiska resultat.
Inför 2016 kan bland annat konstateras att Svenska Bouleförbundets tävlingskommitté har
beslutat att placera finalhelgen i Landslagskvalet för veteraner – den 11-12 juni – och det
andra sammandraget för det allsvenska seriespelet för division 1 södra, division 2 södra och
veteran division 1 södra – den 13-14 augusti – i vår anläggning. Därutöver har Hallands
Bouleförbund placerat några DM-tävlingar hos oss.
Sammantaget bedömer styrelsen att 2016 års resultat blir lägre än 2015 års.
Utöver ovanstående investeringsplaner ser styrelsen möjligheten att göra en extra
amortering på banklånet, utöver amorteringsplanen. Lånet var 685 000 kronor vid årsskiftet
2015/2016 och därefter har ytterligare 15 000 kronor amorterats.
Falkenberg den 8 februari 2016

Ove Johansson
Ordförande

Gällande stadgar
§1. Föreningens firma
Föreningens firma är Falkenbergs Bouleallians ek. för. Föreningen kallas i fortsättningen Alliansen.
§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Falkenbergs kommun.
§ 3. Alliansens ändamål och verksamhet
Alliansen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom äga och driva en
bouleanläggning i Falkenberg. Verksamheten ska främst bestå i försäljning av speltid till
medlemmarna och kaférörelse för dessa samt av korttidsuthyrning. Alliansen ska ha ett friskvårdande
syfte samt verka för boulesportens utveckling i Falkenberg.
§ 4. Medlemskap
Till medlem kan antas sökande som kan väntas följa Alliansens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligande av Alliansens ändamål.
§ 5. Medlems skyldigheter
Den som antagits som medlem i Alliansen ska betala medlemsinsats med femtio kronor samt de
avgifter som beslutats enligt § 6.
Alliansen återbetalar inte några insatser eller avgifter.
Medlem är inte ekonomiskt ansvarig för Alliansens åtaganden.
Medlem ska aktivt verka för boulespelets utveckling bland Alliansens medlemmar samt ska efter
förmåga genom egen arbetsinsats medverka i driften och underhållet av bouleanläggningen.
Medlem som inte följer Alliansens stadgar och övriga av Alliansen uppställda regler eller på annat
sätt uppträder så att Alliansen eller annan medlem lider skada kan genom beslut av styrelsen
uteslutas ur Alliansen.
§ 6. Medlems årsavgift och spelavgift
Medlems årsavgift bestäms av föreningsstämma och får ej överskrida femhundra kronor per år.
Spelavgifter för medlemmar beslutas av styrelsen.
§ 7. Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst sju och högst elva ledamöter med minst en och högst tre suppleanter.
Föreningsstämma ska välja ordförande på ett år, ledamöter på ett eller två år och suppleanter på ett
år. Härvid ska eftersträvas att styrelsen kommer att bestå av udda antal ledamöter varav ungefär
hälften är valda för en återstående mandatperiod av två år och övriga för en återstående
mandatperiod av ett år.
§ 8. Styrelsens uppgift och behörighet
Styrelsen svarar för Alliansens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen
tillsätter de utskott, kommittéer och befattningar som är nödvändiga för verksamheten.
Styrelsen äger besluta om kostnad och investering upp till tre basbelopp. Kostnad och investering
över tre basbelopp ska beslutas av föreningsstämma.
§ 9. Firmatecknare
Alliansens firma tecknas av styrelsen samt av den eller dem som styrelsen utser.
§ 10. Revisor
Alliansens ska ha en extern revisor och en revisor som är medlem i Alliansen.

§ 11. Valberedning
Alliansen ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter som bland sig utser en sammankallande.
§ 12. Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas varje år, senast den 30 juni.
På föreningsstämma behandlas följande ärenden
a. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
b. Val av ordförande vid stämman.
c. Val av sekreterare vid stämman.
d. Val av två justeringsmän.
e. Fråga om stämman är utlyst enligt stadgarna.
f. Fastställande av dagordning.
Dagordningen vid ordinarie föreningsstämma ska innehålla följande ärenden.
g. Styrelsens årsredovisning.
h. Revisorernas berättelse.
i. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning.
j. Beslut om disposition av årets resultat.
k. Beslut om ansvarsfrihet.
l. Fråga om arvode till styrelse och revisorer.
m. Beslut om medlems årsavgift.
n. Styrelsens prognos för verksamhetsåret samt, i förekommande fall, större kostnads-/investeringsförslag med tillhörande finansieringsförslag.
o. Val av styrelse, revisorer, suppleanter samt valberedning.
§ 13. Kallelse
Kallelse till föreningsstämma sker genom anslag på Alliansens anslagstavla. Kallelse ska utfärdas
tidigast fyra veckor före och senast två veckor före stämman. I kallelsen ska tydligt anges vilka
ärenden som ska behandlas.
I vissa fall ska skriftlig kallelse enligt lag sändas med post till varje medlem vars postadress är känd för
Alliansen. Andra meddelanden till medlemmarna delges via Alliansens anslagstavla.
§ 14. Räkenskapsår
Räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 15. Vinstdisposition
Uppkommen vinst ska, sedan avsättning till reservfond gjorts enligt lag, överföras i ny räkning eller
fonderas.
16. Alliansens upplösning genom likvidation
Vid Alliansens upplösning ska den föreningsstämma som slutligen beslutade om Alliansens likvidation
också förordna hur nettotillgångarna ska fördelas. De ska i första hand tillfalla en stiftelse, befintlig
eller nybildad, vars ändamål är att främja boulesporten i Falkenberg eller, om detta inte är tillämpligt,
att främja annan idrott. I andra hand ska tillgångarna överlåtas till Falkenbergs kommun under villkor
att medlen används till friskvård av äldre kommuninnevånare. Skulle kommunen inte godta detta
villkor ska likvidatorn fördela tillgångarna på sätt som bäst svarar mot ändamålsbestämningen i
föregående punkt.
§ 17. Information
I boulehallen ska finnas en informationspärm som innehåller Alliansens stadgar, årsredovisning och
protokoll från föreningsstämmor och styrelsemöten samt medlemsförteckning.
§ 18. Övrigt
I frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

