STADGAR
FÖR ALLIANSEN RINGEN
§1
Alliansen Ringens upptagningsområde är Norra, Västra och Mellersta Skåne.
§2
Alliansen Ringen skall vara en sammanslutning av bowlingklubbar som inte anslutna till Svenska
Bowlingförbundet.
§3
Alliansen Ringens ändamål är;
att bereda anslutna klubbars lag tillgång till ett seriesystem för att ge möjlighet till matchspel
klubbarna emellan,
att befrämja ett gott samarbete mellan klubbarna,
att verka för utveckling av bowlingspelet inom Alliansen Ringens upptagningsområde,
att prispengar ej delas ut i någon form som belastar Alliansen Ringens ekonomi.
§4
Medlemskap i Alliansen Ringen kan beviljas klubbar vilka uppfyller kraven i § 1 och 2.
§5
Inträde i Alliansen Ringen sker genom ansökan till styrelsen, som behandlar denna ansökan. Även
önskan om utträde anmäles till styrelsen. In- och utträde kan enbart ske i samband med att nytt
verksamhetsår börjar. Styrelsen fattar beslut i dessa ärenden.
§6
Alliansen Ringens medlemmars rättigheter är att deltaga i Alliansen Ringens verksamheter och möten
och har rätt till fortlöpande information angående Alliansen Ringens angelägenheter.
§7
Medlemmarna har skyldighet att följa Alliansen Ringens gällande stadgar och de beslut som i laga
ordning fattats av styrelsen eller årsmötet.
§8
Rätt att deltaga i anslutna klubbars lag har man fr.o.m. det år man fyller 60 år.
§9
Alliansen Ringen skall ledas av en styrelse, vilken skall verka för att Alliansen Ringens fattade
beslut och stadgar efterlevs. Styrelsen skall föra förteckning över vilka klubbar som ingår i Ringen.
§ 10
Styrelsen, som väljes på årsmötet, skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör,
tävlingsansvarig samt två ledamöter. Ordförande väljes för ett år i taget. Tre ledamöter väljes växelvis
för två år .
§ 11
Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.
§12
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst halva antalet ledamöter så
påkallar. Vid sammanträdena skall föras protokoll i löpande paragrafnummerföljd. Ledamots avvikande mening - reservation - skall antecknas i protokollet.

Protokollen skall hållas tillgängliga för i Alliansen Ringen ingående klubbar.
§ 13
Ordföranden är Alliansen Ringens officiella representant utåt. Han/hon skall leda styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervaka att stadgar, gällande regler och beslut efterlevs.
§ 14
Alliansen Ringens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
§ 15
Alliansen Ringens verksamhetsår omfattar tiden 1 maj till 30 april följande år. Årsmöte hålles i
månadsskiftet maj / juni. Över Ringens ekonomiska transaktioner skall noggrann bokföring verkställas.
Inför årsmötet skall upprättas budget för kommande verksamhetsår.
§16
Alliansen Ringens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka väljs på årsmötet.
I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
§ 17
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Alliansen Ringens räkenskapsmaterial, protokoll och övriga
handlingar som revisorerna önskar ta del av.
Revisorerna skall utöver räkenskapsmaterialet granska styrelsens förvaltning.
Över granskningens iakttagelser skall skriftlig berättelse avges.
§18
Det åligger styrelsen att inför årsmötet upprätta slutredovisning över årets seriespel och upprätta
förslag till nästa års serieindelning samt ta fram förslag på spelplan för det kommande året.
§19
Styrelsen fastställer tid och plats för årsmötet och låter kalla klubbarna genom skriftligt meddelande
senast tre veckor före mötet.
Till kallelsen skall bifogas;
Förslaget till budget,
Sammandrag över räkenskaperna,
Valberedningens förslag,
Uppgift över, senast den 30:e april, inkomna motioner och styrelsens behandling av dessa.
Förslag till ny serie-indelning
Förslag till dagordning för mötet.
§20
Om minst hälften av antalet anslutna klubbar yrkar på ett extra möte med angivande av skäl, skall
styrelsen kalla till sådant möte.
Kallelse, med angivande av skälen till mötet, skall ske skriftligen senast tre veckor före mötet.
§21
På såväl årsmöten som extra möten får anslutna klubbar representeras av två personer, vilka båda
har rösträtt på mötet.
Beslut på möten fattas öppet om inte någon representant yrkar på sluten omröstning.
Med undantag för ändring av stadgar avgöres samtliga ärenden med enkel majoritet.
Vid lika röstetal antas det förslag som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. I annat fall
avgöres ärendet genom lottning.
På mötet har även den som eventuellt inte är röstberättigad yttrande- och förslagsrätt.
§22
Klubbar/lag har att följa Alliansen Ringens antagna policy angående Fair Play i samband med
uttagning av lag och vid spel. Se bilagda "Regelverk".
Detta Regelverk kan behöva ändras under löpande verksamhetsår utan att betraktas som en ändring
av stadgarna.
§ 23

För antagande av dessa stadgar eller ändringar i desamma krävs att ärendet finns upptaget på
ordinarie årsmötes dagordning eller på ett därför utlyst sammanträde med Ringens medlemmar. För
ändring eller antagande av stadgarna krävs 2/3-dels majoritet av antalet avgivna röster.
§24
För eventuell upplösning av Alliansen Ringens verksamhet krävs 2/3-dels majoritet av antalet avgivna
röster. Vid fattat beslut om upplösning skall Ringens medel delas lika mellan vid upplösningstilIfäIlet
anslutna klubbar.
§ 25
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;
1. upprop och fastställande av röstlängd på mötet,
2. fråga om mötet behörigen utlysts,
3. fastställande av dagordningen för mötet,
4. val av ordförande och sekreterare på mötet,
5. val av två justeringsmän, tillika rösträknare. vilka jämte ordföranden skall justera dagens
protokoll,
6. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper för det senaste
verksamhetsåret,
7. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för senaste verksamhetsåret.
8. fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av redovisat resultat,
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattat,
10. fastställande av budget för kommande verksamhetsår,
11. fastställande av startavgifter för nästkommande år,
12. val av ordförande i styrelsen för ett år,
val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år,
val av två revisorer för en tid av ett år.
val av tre ledamöter i valberedningen för ett år, en utses som sammankallande.
13. behandling av förslag och motioner vilka inkommit till styrelsen inom föreskriven tid.
14. övriga frågor.
Beslut får ej fattas i frågor som ej funnits med på dagordningen.

Dessa stadgar har antagits på ordinarie årsmöte den 7 juni 2012
Dessa stadgar har reviderats på ordinarie årsmöte den 9 juni 2016

