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INFÖR EXTRA ÅRSMÖTET 2017-09-06! 

När vi skickade kallelse till extra årsmöte, i veckan som gick, utlovades ett underlag, enligt gällande 

stadgar, tio dagar före mötet.  

Det kommer att vara ett möte med Stadsfastigheter och Malmö Fritidsförvaltning den 22 augusti, där 

jag i egenskap av ordförande och Kjerstin Andersson i egenskap av kassör kommer att diskutera 

Bouletoftahallens framtid. Efter styrelsemötet som vi hade i torsdags i denna vecka, har jag från 

styrelsen fått med mig olika alternativ för att kunna föra diskussion och förhoppningsvis, komma fram 

till ett avtalsförslag. Jag kommer att göra allt som står i min makt för att det ska bli så fördelaktigt 

som möjligt för Bouletoftahallen och Malmö Boule Allians. Styrelsen har ett nytt extra insatt möte 

den 24 augusti för att kunna formulera de eventuella förslag som kommer att stå till buds för att det 

är Ni medlemmar som ska fatta beslutet om framtiden. Att kunna formulera detta och få med 

dagordning och text låter sig sannolikt inte göras omedelbart, vi ber er därför att ha överseende med 

att handlingarna inte kommer att vara klara i tid före extra årsmötet, men vi tycker det är viktigt att 

hålla mötet så snart som möjligt så att medlemmarna kan vara med och besluta, och ni kommer att få 

möjlighet att läsa igenom allt då fort som möjligt. 

Det som stå klart är att det kommer att finnas tre viktiga punkter på dagordningen: 

- Bouletoftahallens framtid 

- Malmö Boule Allians styrelses framtid 

- Medlemmarnas delaktighet 

Underlagen till dessa tre punkter är omfattande och alla är avhängiga mötet med Fritidsförvaltningen 

och Stadsfastigheter, så jag hoppas att ni, som vi i styrelsen, anser att det är viktigare att alternativen 

blir korrekt formulerade och att ni har möjlighet att fatta beslut än att till punkt och pricka hålla de 

lagstadgade 10 dagarna för möteshandlingarna och därmed riskera att skjuta upp öppethållandet i 

hallen. 

2017-08-19 

Ninette Hansson  

på uppdrag av styrelsen i Malmö Boule Allians. 
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