
Styrelsemöte Haga Bangolfklubb 2014-07-24 

Plats: Anläggningen i Lindö 

Närvarande: Sven Bergström, Niclas Nobrant, Leif Tjernström, Daniel Johansson, Ryno Westergren 

Frånvarande: Patrik Wass, Michael Poduschkin 

 

1. Mötets öppnande 

Sven förklarar mötet öppnat. 

 

2. Val av sekreterare 

Till mötessekreterare väljs Niclas Nobrant. 

 

3. Tröjor 

Klubben kommer att subventionera en liten del av kostnaden för klubbtröjor. Medlemmar får 

betala 300 kr för långärmade och 150 kr för kortärmade klubbtröjor. 

 

4. Mellansvenska förbundet 

Sven informerar om att Mellansvenska bangolfförbundet har en ny webbsite. Denna kan nås 

på msbgf.se. På sidan kan man bland annat följa Mellansvenska cupen. De föreningar som 

tillhör Mellansvenska bangolfförbundet har ingått ett samarbete vilket innebär att alla 

licensierade spelare spelar gratis på föreningarnas anläggningar. Ett speciellt personligt kort 

har tagits fram för detta ändamål vilket kommer att delas ut till Hagas medlemmar. 

 

5. Ekonomi 

Daniel redogör för det ekonomiska läget. Behållningen i klubben är idag ca 40 000 kr. 

 

6. Klubbmästerskap 

Styrelsen beslutar att KM ska spelas i år. Tävlingen kommer att genomföras den lördagen den 

6/9 med den 7/9 som reservdag. 

 

7. Anläggningen i Lindö 

Besiktning av banorna har genomförts och de är nu godkända för tävlingsspel även under 

2015. 

 

8. Renovering av banor 

Sven har begärt in offert på renovering av vissa banor. Då kostnaden för detta är orimlig i 

förhållande till anläggningens ålder beslutar styrelsen att vi själva ska försöka renovera bana 

1 och 13 efter bästa förmåga. 

 

9. Nationell tävling 2015 

Styrelsen beslutar att Haga ska ansöka om nationell tävling den sista helgen i maj 2015. 

Daniel ombesörjer ansökan. 

 



10. Seriespel 2015 

Styrelsen diskuterar hur upplägget för seriespel ska se ut under 2015. Det finns önskemål om 

att spela oldtimers-serie i stället för division 2. Detta innebär dock att vi stänger möjligheten 

för vissa spelare som inte är oldtimer att delta i seriespel. Hur vi ska göra inför nästa år beror 

mycket på vilket spelarunderlag vi har och om någon tänker byta klubb. Styrelsen beslutar att 

ge Patrik Wass i uppdrag att undersöka spelarunderlaget inför nästa säsong. Beslut om hur 

lagen ska anmälas tas på nästa styrelsemöte. 

 

11. Bangolfappen 

Förbundet har tagit fram en mobilapp som kan användas istället för vanligt protokoll av 

allmänhetsspelare. Appen fungerar på så vis att de som ska spela får en kod att knappa in i 

telefonen och kan sedan föra resultat i denna. Fördelarna med appen ska vara att folk börjar 

dela med sig av att de spelat på sociala medier samt att vi som förening har möjlighet att 

kommunicera med de som har spelat på vår anläggning. Exempelvis skulle man kunna skicka 

ut meddelande om att man har höstspecial, specifika events osv. 

 

Kostnaden för att få använda appen är 5000 kr för klubben om vi betalar under 2014 och 

man har då löst avgiften fram till 2019. Går man med efter 2014 är kostnaden 2000 kr per år 

som betalas till förbundet. 

 

Styrelsen anser att det ännu är för tidigt att avgöra om detta är bra eller dåligt. Vi kommer 

att följa hur många föreningar som ansluter sig samt försöka prata med en ansluten förening 

om detta verkar lyckat eller inte. Baserat på detta kommer vi att ta beslut om vi ska delta i 

detta. 

 

12. Oldtimersserie inomhus 

Om klubbens medlemmar vill spela oldtimersserie inomhus under hösten/våren kommer 

Haga BGK att stå för startavgift, träningsavgift samt ge ett bidrag om 1000 kr till laget för de 

omgångar som spelas i Karlskoga. 

 

13. Distriktsmästerskap 

Styrelsen beslutar att Haga BGK betalar startavgiften för de medlemmar som vill spela DM. 

Även startavgift för lagspel betalas av klubben. 

 

14. Medlemsregister 

Medlemsregistret för Haga BGK måste uppdateras. Det finns idag många felaktigheter i 

adresser och kontaktuppgifter. Bland annat ska Karin inte ha någon tidning och Karl Axel ska 

inte ha licens. Daniel och Niclas ser över detta. 

 

15. Nästa möte 

Nästa mötestillfälle blir den 6/9 efter KM. 

 

16. Mötet avslutas 

Sven förklarar mötet avslutat. 



 

Norrköping 2014-07-24 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

______________________   ________________________ 

Niclas Nobrant   Sven Bergström 




