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Bowling Klubben Spärren, Bollnäs 
 

Stadgar 
 

$1 Ändamål 
  

Bowling Klubben Spärren, är en ideell förening (bildad 2009-01-12 under 
namnet Bollnäs Bowling Club Pensionärer), som har till ändamål att genom 
utövning av bowling verka för främjande av god kamrat- och idrottsanda. 
 

$2 Medlemskap, avgifter 
 

Medlem skall vara ålderspensionär, förtidspensionär eller sjukpensionär. 
Styrelsen avgör inkomna ansökningar om medlemskap.  
Medlem erlägger avgift som årligen fastställs av årsmötet. Inkassering sker så 
som årsmötet bestämmer. Medlem, som inom fastställd tid inte erlagt avgift eller 
brutit mot dessa stagar, kan av styrelsen uteslutas ur klubben.  
Fråga om uteslutning får inte avgöras innan medlem fått tillfälle att inom 14 
dagar yttra sig i ärendet. 

 
$3 Styrelse 

 
Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter och 
utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar. Ordförande väljs 
på ett år. Kassör och sekreterare väljs särskilt och växelvis på två år. Två 
ledamöter väljs växelvis på två år. Suppleanter väljs på ett år.  
Vice ordförande utses inom styrelsen. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när 
minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 
 

$4 Förvaltning och revision 
 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 juli till  
30 juni. (Första året 1 januari till 30 juni 2009).  
För att granska föreningens verksamhet väljer föreningens årsmöte två 
revisorer växelvis på två år, och en suppleant på ett år.                                 
Föreningens räkenskaper skall hållas tillgängliga för revisorerna senast 10 
dagar före årsmötet. 
Revisorerna skall till årsmötet avlämna berättelse över sin verksamhet samt av- 
eller tillstyrka ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
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$5 Firmateckning 
 

Föreningens styrelse utser inom sig firmatecknare. 

 
$6 Möten 

 
Ordinarie årsmöte hålles i augusti månad, medlemsmöten minst två gånger 
årligen, och extra möten när så erfordras. Kallelse till årsmöte skall anslås på 
föreningen anslagstavla senast 3 veckor före mötet. 
Kallelse till extra möten och medlemsmöten skall senast 7 dagar före anslås på 
föreningens anslagstavla.  
Rösträtt tillfaller medlem som erlagt förfallna avgifter. 
 
På årsmötet skall minst följande tas upp till behandling: 
 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
2. Val av a) ordförande, b) sekreterare för mötet. 
3. Val av två justerare/rösträknare, att tillsammans med ordförande justera 

protokollet. 
4. Föreningens verksamhetsberättelse. 
5. Föreningens ekonomiska berättelse. 
6. Revisorernas berättelse. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
8. Riktlinjer för kommande verksamhetsår. 
9. Årsavgift för kommande verksamhetsår. 
10. Budget för kommande verksamhetsår. 
11. Val av: a) ordförande för en tid av ett år. 

b) val av kassör och sekreterare växelvis för en tid av två år. 
c) val av två ledamöter växelvis för en tid av två år. 
d) val av två suppleanter för en tid av ett år. 
e) val av två revisorer växelvis för en tid av två år och en suppleant för en                   
tid av ett år.                                                                                 
f) val av två ledamöter i valberedning för en tid av ett år.  

     12. Ärenden som förelagts årsmötet av styrelsen, revisorerna eller enskild  
           medlem minst 14 dagar före mötet. Förslag om stadgeändring eller  
           upplösning av klubben minst 30 dagar före mötet. 
 

$7 Beslut 
 

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller 
sluten). Vid votering bestämmes utgången genom enkel majoritet bland 
deltagande medlemmar. 
Om vid votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla 
som biträdes av ordförande, vid val och sluten omröstning skall i händelse av 
lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.   
Beslut i frågor av ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte varit upptagen i 
föredragningslista för vederbörligt möte. Gäller ej förbrukningsmaterial som 
porto, kontorsmaterial m.m. 
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$8 Stadgefrågor 

 
Dessa stadgar gäller från och med  2009-03-09 då de fastställts av medlems-
möte. 
Förslag om ändring av dessa stadgar eller upplösning av klubben får endast 
upptas till avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av sådant förslag 
erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet röstberättigade medlemmar. 

 
$9 Upplösning 

 
Vid eventuell upplösning av klubben skall föreningens skulder betalas. Därefter 
skall kvarvarande tillgångar användas enligt beslut på sista årsmötet.  
 

$10 Övrigt 
 

Utöver dessa stadgar gäller Svenska Bowlingförbundets stadgar, 
tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovan nämnda stadgar, 
föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens 
medlemmar. 

 
 
 

 
  

 

 
 
§9 reviderad vid årsmöte 2010-08-23 

§ 1Namnbyte från BBC-P till Bowling Klubben Spärren, vid årsmöte 2011-08-22 


