
Styrelsemöte 10 maj 2015 

 

Närvarande: Sven Bergström, Patrik Wass, Ryno Westergren, Leif Tjernström, Daniel 

Johansson.  

 

Adjungerad: Christian Olsson och Kenneth Gustavsson. 

 

Frånvarande: Mikael Poduschkin och Niclas Nobrant. 

 

 

1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

 

 

2 Mikael Karlsson från Nyköping har under våren renoverat bana 1 och 13.  

 

 

3 Ordförande har pratat med Bengt Svensson på förbundet och gett honom de 

kontaktuppgifter vi har med Norrköpings kommun. Tanken är att representanter från 

Svenska Bangolfförbundet skall kontakta Norrköpings kommun inför SM-veckan 

2016. Chanserna att få hjälp från kommunen bör öka om påtryckningar kommer från 

flera håll. Det tyder ju även på att vi är intresserade. 

 

Bengt Svensson har skickat en förfrågan till klubben om någon, helst tävlingsledare, 

kan delta i arbetet i sekretariatet då SM spelas i Sundsvall 2015. Förbundet kommer då 

att bekosta resa och boende. Detta för att få en inblick i vad det innebär att arrangera 

en SM-tävling. Klubbens tävlingsledare, Daniel Johansson, har tackat nej till 

erbjudandet. Eventuellt kan domarutbildade Christian Ohlson åka dit. Christian 

behövde fundera innan han svarar. 

 

 

4 Byggnaden med restaurangen och hamnkontoret hr dömts ut av Brandmyndigheten 

och ägarna av restaurangen är uppsagda från sitt kontrakt från och med årsskiftet 

15/16. Restaurangägarna har dock vägrat skriva på avtalet och dragit in advokater för 

att bestrida beslutet. Det har bl.a. varit bråk om soptunnorna. 

 

 

5 Hagas nationella tävling kommer att hållas den 31 maj 2015. Den bifogade inbjudan 

till tävlingen som är upplagd på HCP-online saknar information om i vilken ordning 

de olika klasserna kommer att spela. I år är första gången som en mall använts som är 

skapad av dem som har hand om Mellansvenska Cupen. Det är flera klubbars inbjudan 

som saknar denna information. Vi kommer att avvakta till att tävlingen i Örebro är 

spelad så kan vi använda samma startordning. En uppdaterad inbjudan kommer då att 

läggas upp på HCP-online.  

 

I samband med tävlingen måste alla klubbens medlemmar som spelar tävlingen hjälpa 

till med arbetet runt omkring tävlingen såsom resultattavlan, sekretariatet och 

kioskförsäljning. Medlemmar som inte kommer att spela tävlingen kommer att 

tillfrågas om de kan ställa upp. 

 

 



6 Det är en del medlemmar som fortfarande inte skrivit upp sig när de skall sitta i 

kiosken. Man kommer att ha fram till den 31 maj på sig att skriva upp sig annars får 

man några dagar tilldelade och så får de lösa det bäst de vill. 

 

7 Det finns ett antal medlemmar som inte är ägare till någon bil och därmed har svårt att 

ta sig till tävlingar. Det är därför viktigt att de som har bil och ska åka till tävlingar 

även tar med de som inte har bil om möjlighet finns. 

 

 

8 Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

  

 

 

_________________________  _________________________ 

Daniel Johansson   Sven Bergström 

 

 


