
Styrelsemöte Haga BGK 2017-04-04 

Plats: Vilbergen Bowling, Norrköping 

Närvarande Haga: Christian Olsson, Niclas Nobrant (länk), Annika Johansson, Sven Bergström, Benny 

Claesson 

Frånvarande: Michael Poduschkin 

Extra inbjudna: Tommy Gustavsson, Leif Tjernström, Kenneth Gustavsson och Daniel Westholm 

 

1. Mötet öppnas 

Christian hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Christian går igenom konstituerande protokoll. Mötet lägger föregående protokoll till 

handlingarna. 

 

3. Styrelseinformation 

Christian uppdaterar styrelseinformationen på Hagas webbsida. Vidare får Annika i uppdrag 

att uppdatera så att Skatteverket har rätt uppgifter. 

 

4. Bankbyte och Swisch 

Daniel har varit i kontakt med två banker. En bank erbjuder Swisch för 1 kr per transaktion 

och årsavgift på 300 kr. Den andra tar 2 kr per transaktion utan årsavgift. Mötet beslutar att 

Haga ska teckna avtal för Swish mot en bank som tar 1 kr per transaktion eller lägre. 

 

Vi beslutar även att Plusgirot avvecklas till förmån för bankgiro. Vidare ska vald bank erbjuda 

internetbank. Daniel och Annika sköter detta så att Swisch är på plats innan Hagas nationella 

tävling. 

 

5. Kiosköppning 

Tommy och Leif är på plats för Kioskhantering. Styrelsen föreslår att kiosken öppnas 1/5 

2017. Christian ser till att det publiceras en online-kalender där medlemmar kan anmäla vilka 

dagar man vill sitta i kiosken. 

 

Medlemmar kan vända sig till Tommy eller Christian för att registreras för sittning. 

 

 

6. Kläder 

Styrelsen godkänner Christians förslag på långärmade tröjor. Christian lägger beställning. 

Faktura förmedlas vidare till kassören. Beslut tas även att vi inte ska ha ett lager på tröjor. 

Dock ska vi ha ett mindre lager på trycken. 

 

  



7. Telefon 

Klubben behöver införskaffa en mobiltelefon som är möjligt att surfa på. Christian föreslår 

att vi köper in samma telefon som köptes in i Mellansvenska för Bams. Kostnad ca 800 kr. 

Christian och Annika ombesörjer kontantkortsabonnemang med lämplig surfmängd. 

 

8. Nationell tävling 

Christian har lagt upp inbjudan på HCP-online. Tävlingen spelas över tre varv. Sannolikt 

kommer vi att vara först ut att testa de nya Bams-telefonerna. Christian är tävlingsledare. 

 

9. Reparation och besiktning 

Bana 1 är ändrad till enport. Nya låd-hinder är tillverkade och ditsatta. I övrigt kommer inga 

reparationer att genomföras under 2017. Besiktning måste utföras innan nationella. Christian 

kontaktar Tommy Blixt angående detta. Städdag genomförs långfredag 11.00. 

 

10. Seriespel och ersättning 

Christian föreslår att ersättning för förstalaget går ut för fredag-söndag och för andralaget 

lördag-söndag avseende såväl traktamente som övernattning. Om några i laget önskar åka 

tidigare finansierar man dessa dagar själv. Vidare beslutas att antalet spelare i genomsnitt 

över säsongen kan vara 7 i förstalaget och 6 i andralaget. Om det finns 8 tillgängliga för 

förstalaget men endast 5 för andralaget flyttas en spelare ner från förstalaget till andralaget. 

Styrelsen beslutar detta ska gälla för utesäsongen 2017. 

 

11. Övriga frågor 

 Maillista ska uppdateras. Niclas ombesörjer detta. 

 Vi avvaktar beslut från kommunen angående hyresreducering ingen info om 

hyresreducering finns idag. Toaletter ska tillgängliggöras senast 15/4 enligt kommunen. 

 Förslag tas att Haga ska undersöka om det finns möjlighet att få arbetshjälp från 

kommunen. Mötet beslutar att Pudding ska undersöka detta. 

 Christer Timvik får i uppdrag att ta bilder på anläggningen och skicka dessa samt speltips 

till administratören för appen ”Spela bangolf”. Deltagande i appen är nu gratis för 

klubbar. 

 

12. Mötet avslutas 

Christian avslutar mötet. 

 

Norrköping 2017-04-04 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

______________________   ________________________ 

Niclas Nobrant   Christian Olsson 


