
Styrelsemöte Haga BGK 2017-06-27 

Plats: Bangolfanläggningen i Lindö, Norrköping 

Närvarande Haga: Christian Olsson, Niclas Nobrant (länk), Mikael Poduschkin, Fredrik Hasselgren, 

Sven Bergström 

Frånvarande: Benny Claesson 

Extra inbjudna: Tommy Gustavsson, Daniel Westholm 

 

1. Mötet öppnas 

Christian hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Christian går igenom föregående protokoll. Mötet lägger föregående protokoll till 

handlingarna. 

 

3. Avstämning ekonomi 
- Medlemsavgifter & Kiosksittning 
Alla avgifter utom en har inkommit till klubben. Mikael ansvarar för att få in den sista 
både avseende medlemsavgift och pengar för kläder. Vad gäller kiosksittning har alla 
medlemmar börjat notera sig på listan. Dock är det många som har flera dagar att 
sätta upp.  
  
- Bankbyte & Swisch 
Mikael har fått brev från banken vilket sannolikt innehåller information om de nya 
tjänsterna. Om så kommer han tillsammans med Daniel att ombesörja inkoppling av 
Swischtjänsten. Medlemmarna kommer att utbildas i hur Swisch används och hur de 
stämmer av att betalning är klubben till handa. Vara tidigare konton är avslutade och 
är överförda till Länsförsäkringar. 
 
- Kassa & startavgifter 
I dagsläget finns ca 35 000 kr på kontot. Detta ska täcka väntade utgifter i form av 
seriespel samt eventuellt startavgifter. Beslut om huruvida ersättning för 
startavgifter ska betalas ut tas på nästkommande möte. Årets intäkter ligger ungefär 
på samma nivå som 2015 och 2016, d.v.s. inga dramatiska avvikelser. 
 

4. Samarbete kring gästhamn 
Tommy har informerat om att detta redan är tillsatt av kommunen. 
 

5. Samarbete med nya glasskiosken 
Den nya glasskiosken hade mycket besökare de två första dagarna. Styrelsen förordar 
att vi upprätthåller en god dialog med ägarna av glasskiosken. 
 

6. Toaletter 
Tommy och Bibbi sköter dialogen angående tillgång till toaletter. Än så länge 



fungerar det med de som tillhandahålls och vi har fått tillgång till lager för 
toalettpapper etc. 
 

7. Klubbdator 
Båda klubbdatorerna finns nu hos Mikael. 
 

8. Anmälan till tävling 
Sven informerar om att anmälan till tävling ska gå via tävlingsledare. Medlemmar 
anmäler sig på lista i kiosken senast dagen innan sista anmälningsdag alternativt per 
telefon till tävlingsledare. 
 

9. Uppdateringar 
Christian ska uppdatera med nya adresser och telefonnummer på föreningsinfo. 
 

10. Seriespel 
Lagen till sista seriespelsomgången tas ut och publiceras på Hagas hemsida och 
Facebookgrupp under närmaste veckan. 
 

11. Inköp 
Styrelsen beslutar att köpa in en gasoldriven ogräsbrännare. Beräknad kostnad ca 
300 kronor. 
 

12. Nästa möte 

Christian sammankallar nästa möte vid behov. 

 

13. Mötet avslutas 

Christian avslutar mötet. 

 

Norrköping 2017-06-27 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

______________________   ________________________ 

Niclas Nobrant   Christian Olsson 


