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Styrelsens förslag angående styrelse för Malmö Boule Allians 

Motivering 

Sedan årsmötet i maj månad har styrelsen för Malmö Boule Allians inte varit fulltalig. Ordförande i MBA har 

idag en vågmästarroll mellan de både klubbarna QUA och FJÄ och PRO lyser med sin frånvaro. Vid en 

tillbakablick i MBA:s historia så kan konstateras att de ingående föreningarna i MBA har minskat och därmed 

ökar trycket på de styrelsemedlemmar som idag finns. MBA omsättning är ca 500 000 om året vilket kräver 

engagemang och hög delaktighet som till stor del åvilar styrelseledamöter som tvingas ta på sig uppdrag 

eftersom det saknas personer att delge uppdragen till. Fjä har fortfarande efter fyra månader ingen ordinarie 

representation och suppleanten är inte delaktig på mötena. PRO sam, som dessutom är en samorganisation 

finns inte heller dessa representerade i styrelsen och frågan är om det över huvud taget är relevant att en 

paraplyorganisation ska eller kan vara medlem i MBA,s styrelse. 

Det gäller självklart också för organisationerna, att inte bara utse ett namn, utan att välja en person som man 

tror är lämplig för uppdraget, som sprider informationen till alla medlemsföreningar och till alla medlemmar. 

MBA,s styrelse behöver personer som är engagerade, kunniga och villiga att axla styrelseuppdragets ansvar.  

Styrelsen har sett väldigt lite av det här under de sista fyra månaderna, varför ordförande för MBA valt att 

delge styrelsen att ett fortsatt uppdrag, inte är aktuellt, om det inte sker en förändring.  

Förslag till extra årsmötet för att öka styrelsedelaktighet och medlemskap. 

För att få en mer slagfärdig styrelse, för att kunna driva och utveckla boulen och Bouletoftahallen och för att 

inte skapa utmattningssyndrom hos de som redan sitter i styrelsen förslås  

-att föreningarna omedelbart utser representanter  

- att en ordförande som representerar PRO utses 

- att suppleanter närvarar vid styrelsemöten 

Ev bifall till detta förslag är under förutsättning att medlemmarna röstar för fortsatt drift av Bouletoftahallen, 

annars faller förslaget. 
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