Det lönar sig att vara med
i Malmö Bouleallians
Alla ideella föreningar som har boule på sitt program kan ansöka om
medlemskap.

Medlemmarna i en alliansförening får:
- möjlighet att träna och tävla inomhus vintertid
(Öppettider 2017: Måndag till onsdag: 9.30-15.30, 18.00-21.00. Torsdag:
9.30-15.30, kan utökas om fler föreningar blir medlemmar i alliansen)

- rabatt på inträdespriset i Bouletoftahallen
(35 % på dagsentré, rabattkort och årskort 2018)
(25 % på dagsentré och rabattkort 2017 och 17 % på säsongskort)

- hyra hall, utomhusbanor eller kafé till reducerat pris
(Aktuella priser: Se separat lista för uthyrning. Vid hyra av hall och utomhusbanor ingår
kafé och kök)
Enskild medlem kan hyra hallen för reducerat pris, ej till andra föreningar, organisationer,
ej heller till enskilda icke medlemmar eller för tävlingsbruk som inbringar inkomst.

Föreningarna i alliansen får:

-

tillgång till Bouletoftahallen med kök och kafé för
medlemsaktiviteter och medlemsmöten

(Gratis två gånger per år, därutöver hyra till halva priset. Aktuella priser: Se separat lista
för uthyrning.)

- tillgång till utebanor och kök/kafé vid medlemsaktiviteter
(Gratis en gång per år, därutöver hyra till halva priset. Aktuella priser: Se separat lista för
uthyrning.)

- hyra hall, utomhusbanor och/eller kafé för företagsaktiviteter,
sponsorträffar eller tävlingar till halva priset

(Aktuella priser: Se separat lista för uthyrning.)

- tillgång till rum för styrelsemöte

(Gratis, ska bokas.)

- tillgång till kontor med dator och kopiator
(Att användas för föreningsarbete. Papper för utskrift betalas av respektive förening,
endast papper som är godkänt för maskinen får användas. Om föreningen vill kopiera för
enskild medlems räkning, sånghäften el dylikt, som inte är att betrakta som en del av
föreningsdriften, erläggs en av styrelsen fastställd summa för dessa kopior.)

- en ordinarie plats i MBA:s styrelse plus en suppleant
(Detta är både en rättighet och ett krav.)

Föreningarna i alliansen ska:
- betala medlemsavgift
(2 000 kr för 2018)

- följa MBA:s stadgar
(finns att läsa på MBA:s hemsida malmobouleallians.se)

- utse en ledamot och en suppleant till MBA:s styrelse

- gemensamt ansvara för och vara delaktiga i driften av
Bouletoftahallen

Villkor vid hyra av hall, kafé och utomhusbanor
(Se separat lista för uthyrning.)

Medlemskap i alliansen
bidrar till att säkerställa en regional tävlings- och träningsplats under hela året. Det ger
också möjlighet att satsa på ungdomsverksamhet och integrationsarbete även vintertid.

Styrelsen för Malmö Bouleallians

