
Styrelsemöte Haga BGK 2015-08-05 

Plats: Anläggningen i Lindö. Niclas deltar per telefon. 

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

Michael Poduschkin, Patrik Wass 

Frånvarande:  

Adjungerad: Christian Olsson 

1. Mötet öppnas 

Sven öppnar mötet. 

 

2. Val av sekreterare 

Niclas Nobrant 

 

3. Ekonomi 

Daniel redogör för det ekonomiska läget. I dagsläget finns 83 000 kr på kontot. 

 

4. Klubbyte inför 2016 

Rykten har florerat att många funderar på att byta klubb till nästa säsong. Inget konkret har 

framkommit men mycket osäkerhet finns. 

 

5. Klubbmästerskap 

KM spelas söndagen den 16/8. Styrelsen räknar med låg representation från klubben vid DM 

som spelas samma helg. 

 

6. Seriespel höst/vinter 2015/2016 

Oldtimersserie ska spelas i höst om det finns tillräckligt med medlemmar för deltagande. Vi 

anmäler oss till B-gruppen. Anmälningsavgift, träningsavgift samt en övernattning varje 

seriespel betalas av klubben. Resekostnad samt uppehållskostnad betalas av deltagarna 

själva. 

 

Svenska cuben kommer vi inte att ha lag till.  

 

EB-DM i Munktell kommer vi att anmäla lag till. Klubben betalar startavgift, träningsavgift 

samt en hotellnatt. Resekostnad samt uppehållskostnad betalas av deltagarna själva. 

 

7. Inköp av grästrimmer 

Styrelsen beslutar att en grästrimmer ska köpas in. En batteridriven köps in. Kostnad ca 800 

kr. 

 

8. SM 2016 

Sven har pratat med kommun, men har inte fått någon återkoppling om vi kan få något 

bidrag för renovering. Reparationer kommer inte att vara en bra investering. 

 



Sven tar in två offerter på ny anläggning så att vi kan bedöma kostnaden. En offert på Nifo 

Steel och en från City. Vi tar även in en offert på renovering från Conny som gjorde den förra 

renoveringen. 

 

9. Banor (alternativ) 

Micke föreslår att om Mjölby byter anläggning skulle vi eventuellt kunna försöka få köpa dem 

till ett bra pris. Det kan vara svårt att få till markarbete. Det är inte heller ett alternativ om vi 

vill arrangera SM2016. 

 

10. Nationell tävling 2016. 

Om inget händer med banorna kommer vi inte att ansöka om nationell tävling 2016. 

 

11. Nationella tävlingar och representation 

Det är viktigt att vi som medlemmar värnar om varandra. När vi spelar nationella tävlingar 

representerar vi Haga BGK och eftersom klubben ofta subventionerar startavgiften så har 

man ett ideellt åtagande.  

 

Styrelsen vädjar om att vi blir bättre på att hjälpa varandra att ta oss till tävlingarna. Vi har 

konkreta fall där medlemmar åkt själva till tävling medan andra fått hyra bil eller åka tåg trots 

att det finns tomma platser i bilarna. Genom samåkning sparar vi såväl ekonomi som miljö 

och ger fler möjlighet att spela tävlingar.  

 

12. Kiosksittning 

Styrelsen har en diskussion kring problematik med kiosksittning. Diskussionen bordläggs tills 

ett konkret förslag tagits fram. 

  

13. Medlemsförteckning 

Uppdatering ska göras.  

- Hans Pettersson ska ej ha tidning 

- Karin ska ej ha tidning 

- Robban ska ej ha licens 

- Alexander ska läggas till 

 

14. Nästa möte 

Kallelse skickas av Sven. 

 

15. Mötet avslutas 

Sven avslutar mötet. 

 

  



Norrköping 2015-08-05 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

______________________   ________________________ 

Niclas Nobrant   Sven Bergström 


