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Medlemsmöte Malmö Boule allians 2017-11-02 

Närvarande var 33 medlemmar inkluderat styrelseledamöter i MBA. 

1. Ordförande hälsar alla välkomna. Roligt att se så många på mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Vad har hänt sedan extra årsmötet? 

Fritidsförvaltningen 

a. Information om SM 2016 – minnesanteckningar medföljer som bilaga 

Samtliga de få handlingar som finns diarieförda rr arbetet med SM har lästs igenom och diskuterats 

med Fritidsförvaltningen. Det saknas mycket dokumentation och var denna finns, kan ingen svara på. 

Klart framgår att den skuld som MBA dras med när det gäller SM inte härstammar i någon enstaka 

nattvakt utan det finns underlag som talar för att MBA inte tagit ut de hyror som rekommenderats när 

det  gäller de privata näringsidkarna. Det har tillkommit mycket utgifter pga. bl.a. att behovet av el var 

större än planerat, att MBA tagit på sig kostnaderna för upprättande av uteserveringen osv. Skulden 

skulle varit större men Malmö Stad skrev ner den med 20 000 kr efter bestridande av kassören. Det 

har också i dialogen framkommit att när SM ansökan för 2016 skrevs så fanns det fyra klubbar 

namngivna i ansökan men vid senare planering, fanns endast tre föreningar, vilket inte Malmö Stad 

kände till. Under dagens möte påtalas mycket riktigt att även de inhyrda gratisbussarna blev en förlust 

för MBA. I mötet med Fritidsförvaltningen framkom också att de dragit lärdom av det inträffade och 

ändrat sina rutiner avseende diarieföring och dialoger vid föreningsprojekt. 

b. Telefonmöte med Fritidsförvaltningen Malin Eggerts Forsberg  

Telefonmötet skedde den 20 oktober då Fritidsförvaltningen framförde en viss tveksamhet innan 

verksamhetsavtalet skulle stå klart. Det framfördes från MBA att alla medlemmarna stod bakom 

beslutet på extra årsmöte och att avtalet kom att diskuteras ytterligare bla på detta medlemsmöte. För 

att ytterliga lindra förvaltningens oro kommer ordförande i MBA att ha föreningarnas ordförande på 

möte som protokollförs, sedan till styrelsenivå, här efter skrivs avtalet under och samtliga protokolls 

anteckningar bifogas verksamhetsavtalet som bilagor. Med detta upplägga kände sig förvaltningen 

nöjd. 

c. Verksamhetsavtal – Utkast/förslag medföljer som bilaga 

Avtalsförslaget delades ut i 20 ex och medlemmarna uppmanades att lämna dokumenten åter då 

kopiatorn inte fungerar och det av kopiorna inte framgår att verksamhetsavtalet är ett förslag/utkast. 

Trots detta återlämnades endast 19 ex. Förslaget till verksamhetsavtal gicks igenom stycke för stycke 

och medlemmarna ställde frågor som besvarades. Ordförande framför att det finns konstruktioner i 

avtalet som måste förtydligas och en del som behöver tas bort och ordförande gick igenom detta och 

undrade om medlemmarna med de justeringarna kunde godkännas av medlemmarna vilket besvarade 

med ett ja. Rörande justeringarna finns de i bilagan, markerade. 

Stadsfastigheter – minnesanteckningar medföljer som bilaga 

• Informeras att diskussion förts med ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Det kortsiktiga 

perspektivet framgår av minnesanteckningarna. Det långsiktiga perspektivet handlar om att vända 

köket för att bättre utnyttja alla bi utrymmen, fler toaletter, bla en pissoar, handikappanpassning på 
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olika ställen för att öka tillgängligheten, ökat ljusinsläpp genom takmålning och/eller ta bort färgen 

från fönstren. Flexibelt nyttjande av lokalen när det är dags att släppa in ny hyresgäst vilket kommer 

att gynna såväl Malmö stad som föreningslivet i stort. 

• Under de närmaste 5 till 8 veckorna kommer det att finnas hantverkare i lokalen varje vecka. Dialog 

har först med Stadsfastigheter om att dessa ska störa verksamheten så lite som möjligt och att 

även MSS måste vara behjälpliga med in och utsläpp och att upplåta sitt utrymme. 

4. Tävlings- och spelverksamheten 

Hallsvenskan den 2 december och den 13 januari. 

 

PRO seriespel börjar den 8 november klockan 10.00 till ca 12.30, alla banor fram till 12.30 och härefter, ca 

13.00, om behov finns alla banor utom 2. 

Lördagsspelen börjar den 11 november klockan 10.00, sen 25 november, 16 december och den 6 januari. 

Stolpalösa har återtagit sitt spel i hallen kommer var annan vecka. Tillgång i mån av plats på 

eftermiddagen då ingen överenskommelse är gjort med MBA och MBA har dessutom beslutat att 

banhyror/banbokningar inte förekommer i år. 

Teleseniorerna är tillbaka och spelar och har funderingar på medlemskap i MBA inför nästa år. 

Förfrågan finns om PRO DM inför nästa år likaså inför Teleseniorernas DM. 

MBA har ansökt om bla seriespel för Elit vet + öppen, slutspel samt Landslagskval, Svenska cupen Dam 

grund och final. 

Vi kommer att ansöka om arrangemangsbidrag från Malmö Stad för de två största tävlingarna under 

2018. 

Under denna punkt framförs från medlem från PRO att det är dyrt med 1500 kr per dag för PRO:s 

seriespel, men detta är ett styrelsebeslut och kommer i nuläget inte att rivas upp. Priset är detsamma för 

alla. 

5. Bangrupp 

IB Christenssen är ansvar för banor ute så väl som inne och när han har behov av hjälp så meddelar han 

medlemmarna. Har medlemmar synpunkter, förslag ideér angående banorna, så hör av er till IB. 

6. Hallhyror och medlemsskap 

Dokument håller på att tas fram vad som gäller vid hyra av hallen, vem som får hyra, vad som ingår osv. 

Det tas också fram dokument för uthyrning till företag och vad man har för rättigheter/vinster och 

skyldigheter gällande MBA medlemskap. 

7. Styrelseersättning 

Det går mycket rykten om styrelsens betalande av inträde och huruvida de ska ha frikort eller inte. Det 

sägs att det finns ett årsmötesbeslut på att styrelsen ska ha gratis inträde och det sägs också att förra 

styrelsen tagit beslut på att när ekonomin är skral så utgår ingen kompensation. Och inget av detta går att 
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återfinna i den dokumentation som finns bevara i hallen. Det går inte heller att finna i budgeten att det 

funnits avsatta pengar för ersättning till styrelsen. 

Ordförande framför att en styrelse inte kan besluta om arvodering till sig själv. Det krävs också ett 

regelverk kring vem som avses med styrelse och var gränserna går etc. Om enskild medlem eller 

medlemsförening så önskar står det var och en fritt att till årsmötet lägga motion om styrelsearvode, och 

fram till dess att det finns ett regelverks gäller att alla i styrelsen betalar sin inträde. 

Det höjs röster bland medlemmarna om att detta kan vara en farlig väg ffa då MBA nu har en dålig 

ekonomi. 

8. Referensgrupp för Café 

Efterlyses några som vill vara med i referensgrupp för utbud och priser avseende café verksamheten. Ni 

som är intresserade meddela Ninette Hansson. 

9. Övrigt 

A. Dennis Paulsson framför att om något saknas på hemsidan, eller andra synpunkter så hör av er 

till honom. 

B. Frågan om hjärt-startare lyfts av medlemmarna. Ordförande ska följa upp detta och återkomma 

med information. 

C. Utsmyckning av hallen. Ordförande tycker det är angeläget att försöka behålla Hangarens lite 

ruffa industriella karaktär och det före förödande att försöka göra något annat av utseendet. Det 

har också kommit synpunkter angående de tavlor och annat som finns i stora hallen. Målet måste 

vara att behålla flygtemat och det internationella som både flyg och sporten står för. Jonas 

Jacobsson ska undersöka kontakt om vi kan komma över modellflygplan att hänga i hallen. Claes 

Nilsson har inkommit med förslag om internationella flaggor som avgränsning in mot MSS. Kerstin 

Larsson framför att en målning, med flygplansrest som sticker ut hade förstärkt temat. Styrelsen 

tackar för alla förslag och alla hjälp och återkommer i ärendet. 

 

Vid pennan 

 

Kjerstin Andersson 
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