
Årsmöte  Haga Bangolfklubb 2015-03-21 

Plats: Vilbergen Bowling 

Närvarande medlemmar: 21 

 
1. Öppnande 

Sven Bergström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Prisutdelning 
Priser delas ut för KM 2014. 

 

3. Fråga om kallelse utsänts i laga ordning 

Stämman beslutar att mötet kan genomföras i laga ordning. 
 

4. Godkännande av dagordning 
Stämman beslutar att dagordningen kan godkännas. 
 

5. Val av ordförande på stämman  
Till mötesordförande valdes Sven Bergström. 
 

6. Val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare för årsmötet valdes Niclas Nobrant. 
 

7. Val av två justeringsmän för stämman 
Till justeringsmän för årsmötet valdes Lars Rogell och Sonja Lindström. 
 

8. Genomgång av verksamhetsberättelse 
Stämman finner verksamhetsberättelsen godkänd. 
 

9. Genomgång av ekonomisk årsredovisning 
Stämman finner den ekonomiska årsredovisningen godkänd. 
 

10. Föredragning av revisionsberättelse 
Stämman finner revisionsberättelsen godkänd. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beslutar att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. 
 

12. Val av ordförande på ett år 
Förslag: Sven Bergström 
Stämman beslutar att välja enligt ovan förslag. 
 

13. Val av 2 st ordinarie ledamöter på 2 år  
Förslag: Daniel Johansson och Leif Tjernström 
Stämman beslutar att välja enligt ovan förslag. 



14. Val av 2 st suppleanter på 1 år  
Förslag: Michael Poduschkin och Ryno Westergren. 
Stämman beslutar att välja enligt ovan förslag. 
 

15. Val av tävlingskommitté på 1 år 
Förslag: Leif Tjernström och Ryno Westergren. 
Stämman beslutar att välja enligt ovan förslag. 
 

16. Val av UK på 1 år 
Förslag: Michael Poduschkin. 
Stämman beslutar att välja enligt ovan förslag. 
 

17. Val av ungdomskommitté på 1 år 
Förslag: Christian Olsson och Angelina Lövstrand 
Stämman beslutar att denna post namnändras till rekryteringskommitté. 
Stämman beslutar att välja enligt ovan förslag. 
 

18. Val av pressombud på 1 år 
Förslag: Christian Olsson och Niclas Nobrant 
Stämman beslutar att välja enligt ovan förslag. 

 

19. Val av 2 st revisorer på 1 år  
Förslag: Sonja Lindström och Anna Lisa Johansson. 
Stämman beslutar att välja enligt ovan förslag. 
 

20. Val av valberedning, 2 medlemmar på 1 år  
Mötet föreslår: Kenneth Gustavsson och Jan Åke Karlsson   
Stämman beslutar att välja enligt ovan förslag. 
Stämman beslutar att utse Kenneth Gustavsson till sammankallande. 
 

21. Beslut om medlemsavgifter för 2016 
Stämman föreslår att medlemsavgifter regleras med 50 kr uppåt från och med 2016. Bland 
annat för att täcka förbundets eventuella höjning. 

Stämman beslutar att genomföra höjningen. 
 

22. Motioner 
Inga motioner har inkommit. 
 

23. Övriga frågor  
 
Svenskans årsmöte 
Sven Bergström informerar om Svenska Bangolfförbundets årsmöte som hålls den 29/3. Alla 
är välkomna som vill gå. Niclas Nobrant informerar om de motioner som kommer att skickats 
in från Nyköping och Sundbyberg. 
 
Maraton 
Tävlingen kommer att spelas den 1/5 klockan 09.00. Tävlingen avgörs över 7 varv. 
 

  



 
Renovering 
Sven Bergström berättar om renoveringen. Bana 1 och 13 är renoverade. Ribbor och plattor 
är utbytta och filt ska limmas under våren. Små justeringar i form av filtlimning ska även 
göras på bana 5 och bana 8. Även nytt hinder kommer att sättas på bana 1. 
 

Kortbetalning 
Benny tar upp frågan om iZettle vilket är en lösning för att erbjuda kortbetalning i kiosken. 
Styrelsen får i uppdrag att se över detta tills kiosken öppnar. 
 

Kvitton 
Fråga ställs kring om man är förpliktigad att skriva ut kvitton om det begärs av allmänhet som 
spelar. Svaret är ja.  
 
Medlemsavgifter 
Christian undrar vad avgifterna är idag. 
 
Ungdom: 200 kr 
Vuxna: 500 kr 
 
SM-veckan 
Christian ställer frågan om styrelsen diskuterat frågan om SM-veckan som hålls i Norrköping 
2016. Sven berättar om det som gjorts.  
 
Ombyggnation 
Christian undrar hur ombyggnadsplanerna fortgår i Lindö. Lägenhetsbyggnation etc. är lagt 
på is. 
 

24. Avslutning 
Sven Bergström avslutar mötet. 
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