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Styrelsens förslag angående Bouletoftahallens framtid och medlemmarnas delaktighet. 

Motivering 

Bouletoftahallen har under 2017 levt på lånad tid. De glansdagar som en gång funnits är passerade med råge 

och nådastöten för ekonomin blev SM. Hitintills har hallen överlevt pga av stora personliga ideella insatser och 

på Stadsfastigheters goda vilja. Detta är dock inte nog för att driva en hall och detta var årsmötet medvetna 

om när de ställde sig bakom verksamhetsplanen som bara hade ett mål, en budget i balans. Till skams, måste 

påpekas att medlemmarnas engagemang, generellt, av styrelsen inte kan upplevas som särskilt stort. 

Malmö Boule Allians har för drift av Bouletoftahallen att förlita sig på entré avgifter, café försäljning, 

tävlingsverksamhet och att företag förlägger sina aktiviteter till hallen. Idag finns inget kapital, vi har inga 

pengar att tex betala en gräsklippare som går sönder, eller en diskmaskin, eller en kyl. Vi, dvs styrelsen arbetar 

dessutom med undermåliga hjälpmedel när det gäller internettillgång, kopiator/skrivare osv, vilket tar en stor 

del av vår tid i anspråk. Vi har idag pengar till knappt tre månaders hyra och inget kapital för inköp eller 

framtida satsningar. Vi har inte ens fullgott städmaterial! Vi står nu  inför ett vägskäl där varje enskild medlem 

måste ta ställning. 

Om medlemmarna vill ha en inomhushall och service under utomhussäsongen är det nu ni måste ta ställning. 

Efter möte med Stadsfastigheter och Fritidsförvaltningen så föreligger följande: 

- Stadsfastigheter kan inte sänka hyran, det finns politiska beslut om att de ska vara affärsdrivande 

- Stadsfastigheter är villiga att bidra på annat sätt för att vi ska kunna fortsätta driva hallen, tex genom 

uppfräschning och en del nya inventarier samt ordentlig spis och fläkt så att vi kan bli mer 

konkurrenskraftiga 

- Fritidsförvaltningen undersöker möjligheterna att bidra med halva hyran under fem år med årlig 

avstämning 

- Fritidsförvaltningen är villig att medverka till att skapa bemanning i cafét dagtid genom olika 

förmedlingskontakter, utan att MBA har lönekostnader 

- Vi får inhägna utebanorna och markera att de tillhör MBA 

- Fritidsförvaltningen kommer att begära ut alla dokument och se över resultatet av SM för att tillse att 

MBA återfår en god ekonomi 

- Vi gör upp en gränsdragningslista tillsammans med Stadsfastigheter 

- Efter att vi fått besked av Fritidsförvaltningen går vi tillsammans med Stadsfastigheter igenom vad som 

behövs göras i hallen 

- Fritidsförvaltningen hör av sig, senast om två veckor  
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Motprestation 

- Skapa ett kapital under de fem år vi får på oss 

- Fler medlemsföreningar 

- Fler medlemmar 

- Arbeta för utveckling och integration 

- Måttlig höjning av medlemsavgifterna, relevant är 15-20%, se bilaga till detta dokument 

- Axla en arbetsledande roll om så behövs 

- Medlemmarna ställer upp med fortsatt bemanning, inledningsvis dagtid må till ons samt kvällstid och vid 

tävlingar och företagsevenemang. Samt i enlighet med övriga rutiner som är fastställda av styrelsen 

avseende banskötsel och städning. 

Styrelsens förslag: 

Att medlemmarna ska ställa sig bakom motprestationerna för att behålla Bouletoftahallen 

Att besluta att Bouletoftahallen stängs om inte stödet från Fritidsförvaltningen fullföljs 

Att ställa sig bakom entréer och öppettider som styrelsen föreslagit i bilaga 1. 

 

Malmö 2017-08-24 

Styrelsen Malmö Boule Allians 
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