Att bilda en Hallbowlingförening
På varje bowlinghall finns möjlighet att bilda en eller flera hallföreningar. Denna har
samma formella status som en bowlingförening, men har en begränsad
verksamhetsinriktning. Här inriktar man sig på de lokala besökare som vill delta i lokala
aktiviteter, för att sedan kanske slussas in i en ”vanlig” bowlingförening. En hallförening
kan delta i lokala tävlingar och lokalt seriespel. Föreningen kan endast ha aktiva Blicenser till sina medlemmar.
Följande måste göras innan man kan börja:
1)
Namn
Av föreningsnamnet ska det framgå att det rör sig om en bowlingförening, i dessa fall
förslagsvis Hallens namn och Bowlingförening eller Bowlingklubb
(Namnet får inte vara ”upptaget”, väcka löje eller anstöt. Ortsnamn är alltid fria att använda).

2)
Stadgar (bilaga 1)
Som underlag för hallföreningens egna stadgar har vi tagit fram ett förslag till stadgar där
ni endast behöver fylla i förenings namn. Dessa ska läsas igenom och följas, de
innehåller vissa åligganden som föreningar som önskar ansluta sig till RF måste
acceptera.
Det fullständiga förslaget ”Normalstadgar för idrottsförening” finns RF:s hemsida www.rf.se under
Bilda förening.

3)
Protokoll – själva bildandet
Lämpligast är att kalla ihop intresserade till ett möte inför vilket man annonserar att
föreningen ska bildas.
Förslag till föredragningslista (punkter som bör finnas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Val av mötesordförande
Val av protokollsekreterare
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fastställande av föredragningslista för mötet
Fråga om bildande av föreningen (ja eller nej)
Fastställande av närvaroförteckning/dagordning
Fastställande av stadgar
Fastställande av namn
Val av interimsstyrelse (ordförande samt två (2) antal ledamöter för tiden fram till första
ordinarie årsmötet)

Protokoll ska upprättas. Av detta skall framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut
som fattats.
4)
Ansöka om organisationsnummer via Skatteverket
Från den 1/1-2011 så måste alla föreningar ha ett organisationsnummer via skatteverket.
Organisationsnumret måste finnas innan ansökan om medlemskap till RF kan skickas.
Blankett till ansökan via skatteverket:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8
400.4.39f16f103821c58f680007104.html
Vid ansökan till skatteverket ska stadgarna samt protokollet om bildandet bifogas.

När punkt 1 – 4 är klart kan själva ansökan till RF göras
5)
Ansökan om medlemskap till RF
Inträdesansökan görs via Idrott Online och skickas till både SvBF och RF för
godkännande.

(Länk till ansökan finns på:
http://www.swebowl.se/Foreningsinfo/Bildaenidrottsforening/IntradesansokanSvBF/)

•

Stadgarna samt protokollet kan bifogas via Idrott Online (glöm ej underskrifter av
två styrelsemedlemmar)

•

Invänta besked om registrering och ert id-nr, som ger er tillgång till IdrottOnline.
Via IdrottOnline söker ni om LOK-stöd och Idrottslyft.

•

Ni kan nu sätta igång er verksamhet!

Licenser – B-licens
Registrering av B-licens kan föreningen själva göra i BITS 2.0
Berättigar till deltagande i individuella tävlingar med max 5 000 kr i total värdesumma,
samt till spel i av SDF arrangerat seriespel (tex distriktsserier och reservlagsserier).
Licensavgifterna görs upp per den 30/4 varje år och avgiften faktureras föreningen en
gång om året.
Avregistrering kan ske i perioden 1/7 – 30/9 varje år för att undvika fakturering
nästkommande år. Detta gör föreningen själva i BITS 2.0
Spelare med B-licenser kan utan restriktioner byta till annan förening under pågående
säsong.

