
STADGAR 
FÖR ALLIANSEN VARBERGS BOULEHALL 

Antagna vid konstituerande sammanträde den 18 januari 2006 
och vid Alliansen Varbergs Boulehalls årsmöte den 26 mars 2006. 

Reviderade vid ordinarie årsmöte den 25 februari 2014. 
Reviderade vid årsmöte 25 februari 2020 

 
§ 1 Ändamål 
’ 
Alliansen Varbergs Boulehall har till uppgift att ansvara för drift och underhåll av 
Bouleodromen och att främja såväl fritidsspelet som sporten boule-pétanque.  
 
§ 2 Medlemskap 
 
Medlemskap kan beviljas förening inom Varbergs kommun. Ansökan om 
medlemskap i Alliansen Varbergs Boulehall skall inlämnas till styrelsen och 
godkännas av Alliansens årsmöte. 
 
§ 3 Uppgifter 
 
Genom medlemskap i Alliansen Varbergs Boulehall förbinder sig varje förening att: 
 

a) Ta del i ansvaret för projektering, byggnation, utveckling, samt drift och 
underhåll av Boulodromen 

 
b)  Årligen, i förskott, senast den 30 april erlägga den av årsmötet fastställda 

           årsavgiften. 
 

c)  Nominera en ordinarie ledamot och en suppleant till Alliansens styrelse. Vid  
            frånfälle skall förening snarast utse ny ordinarie ledamot/suppleant 
 

d)  Tillsammans med övriga föreningar i Alliansen ta det ekonomiska ansvaret för 
            verksamheten. 
 
§ 4 Möten 
 

a) Alliansen skall varje år hålla ett årsmöte samt därutöver minst ett alliansmöte. 
 

b) Årsmöte hålls före mars månads utgång. Mötet skall utlysas senast två 
månader innan. Till årsmötet kallas samtliga medlemsföreningar i Alliansen 
senast tre veckor före mötet.  
 

c) Motion som medlemsförening vill få behandlad på årsmötet skall vara 
styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet. 

 
d) Vid möte har varje närvarande föreningsmedlem från Alliansens föreningar en 

röst, dock får en förening inneha högst 1/5 i den totala röstlängden. 
Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Val företas dock med slutna 



sedlar vid votering eller om någon så begär. Som mötets beslut gäller den 
mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder, utom vid personval, som avgörs genom lottning. 

 
e) Vid årsmötet skall bl. a. förekomma 

- val av mötesfunktionärer 
- prövning av att mötet kallats i behörig ordning 
- fastställande av dagordning 
- behandling av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse, 
  samt fastställande av resultat- och balansräkning 
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
- fastställande av ersättningar till styrelse och revisorer 
- fastställande av årsavgift för nästkommande år 
- fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
- val av ordförande 
- val av sekreterare och kassör på två år. Växelvis 
- val av halva antalet övriga styrelseledamöter på två år. 
- val av revisorer och suppleanter 
- val av valberedning, tre personer varav en sammankallande (ordförande). 
- behandling av motioner 
- behandling av förslag från styrelsen 
- beslut rörande eventuell vinst 

 
f) Justerat protokoll från årsmötet skall senast en månad efter mötet tillställas 

samtliga föreningar som är medlemmar i Alliansen. 
 

§ 5 Styrelse 
 
Styrelsen leder Alliansens verksamhet och svarar för dess ekonomi.   
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt ett arbetsutskott (AU). 
Styrelsen utser firmatecknare. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Varje 
ordinarie ledamot har en röst i styrelsen. 
 
§ 6 Revision 
 
Alliansens räkenskaper och förvaltning granskas av revisorer som valts av årsmötet. 
Granskade handlingar och revisionsberättelse skall senast tre veckor före årsmötet 
överlämnas till styrelsen, som framlägger underlagen till årsmötet. 
 

§ 7 Valberedning 

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda 
ledamöter till styrelsen och till revisorer. Valberedningen skall ha tillgång till 
protokoll från styrelsemöten och ges möjlighet att delta på styrelsemöten utan 
rösträtt. 

Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är självständig från styrelsen. 



Valberedningen skall tillsammans med styrelsen förbereda årsmötet genom att finna 
lämpliga personer som kan sitta i presidiet. Uppdrag för valberedningen kan också 
vara att komma med förslag på personer till andra poster i organisationen, 
som ledare för olika utskott eller representanter till olika samarbetsgrupper. 

§ 8 Uteslutning 
 
Medlem som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift kan uteslutas. 
 
§ 9 Utträde 
 
Förening som önskar utträde ur Alliansen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen 
senast sex (6) månader i förväg. Utträde ger ingen rätt att göra anspråk på tillgångar 
eller redan erlagda avgifter i Alliansen Varbergs Boulehall. 
 
§ 10 Stadgeändring 
 
Tillägg och ändringar av dessa stadgar beslutas på protokollfört ordinarie årsmöte 
För giltighet krävs 2/3 majoritet av röstberättigade närvarande medlemmar 
 
§ 11 Nedläggning 
 
Nedläggning av Alliansen skall beslutas av årsmöte och biträdas av fyra femtedelar 
(4/5) av antalet närvarande medlemmar. Om nedläggning sker, skall samtliga 
handlingar och tillgångar överlämnas till Varbergs kommun. 
 

 


