
Styrelsemöte Haga BGK 2017-08-08 

Plats: Bangolfanläggningen i Lindö, Norrköping 

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

Benny Claesson  

Frånvarande: Sven Bergström 

Extra inbjudna: Tommy Gustavsson  

 

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 
Idag finns 93 700 kronor totalt på kontot. Förväntade utgifter för resterande del av 
säsongen beräknas till ca 18 000 kr. Vi räknar just nu med nollresultat för säsongen. 
 
Medlemmar hanterar kassaapparaten lite olika sedan inställningar för Swisch lades 
till. Hanteringen kan behöva ensas. 
 

4. Intresse framtida lagtävlingar 
DM 7-manna 
- Finns ej tillräckligt med deltagande medlemmar för at ställa upp. 
Svenska cupen 
- Finns ej tillräckligt med deltagande medlemmar för at ställa upp. 
 

5. Namnbyte på klubben 
Ett eventuellt sammangående med Mjölby bangolfklubb har diskuterats. Christian 
har mailat kansliet för att få en beskrivning hur detta skulle kunna göras smidigast. Vi 
önskar göra detta med så liten insats som möjligt med avseende på styrelsearbete, 
kläder etc. Detta gynnar såväl Haga som Mjölby avseende ekonomi och 
tävlingsverksamhet och klubbarnas fortlevnad. 
 
Christian och Micke får ansvar att ta fram ett konkret förslag och sätta samman ett 
möte med Mjölbys styrelse.  
 

6. Seriespel 2018 
Styrelsen föreslår att spelarunderlaget inför 2018 inventeras under hösten. Beslut om 
huruvida ett eller två lag ska anmälas tas på kommande möten. Eftersom det 
sannolikt blir hemmaomgång för förstalaget kommer 3-banor behöva renoveras. 
Detta är Spången, Droppen och Hästskon. Styrelsen utser Benny till 
renoveringssamordnare. Till nästa möte tar han fram en plan samt beräknad kostnad 



för renoveringen. Styrelsens åsikt är att renovering av dessa banor måste gå före ett 
eventuellt andralag i Svenska serien om en prioritering mellan detta blir nödvändig. 
 

7. Stulna pinnen till förrådet 
Låsbommen till förrådet blev stulen. En ny finns nu på plats. Kostnaden för denna 
uppgick till 100 kr. 
 

8. Avstämning skötsel av anläggningen 
Det finns en hel del saker som kan göras när det är mindre att göra vid kiosksittning. 
Styrelsen tar fram en lista på aktiviteter som kan utföras av kioskansvarig om tid 
finns. Exempel kan exempelvis vara rensa ogräs i greener, etc. Denna punkt tas upp 
på kommande årsmöte inför nästa säsong. 
 

9. Riva förråd och bygga förråd/klubbhus 
Klubben har tidigare begärt bygglov för detta men fått avslag vi två tillfällen. 
Styrelsen anser dock att det är värt att försöka söka igen då det skulle förbättra 
området avsevärt. Christian utreder kostnad för ansökan samt stämmer av med 
Minge som har en ritning på ett tidigare förslag.  
 

10. Övriga frågor 
- Uppsägning av Loomis 
Michael föreslår att vi säger upp avtalet för att kunna göra insättningar via Loomis.  
Istället för detta förslås att insättningar av kontanter görs via Forex en gång per år. 
Styrelsen beslutar att denna hantering är ok. 
 
- Brandförsäkring 
Michael får i uppdrag att undersöka vad en brandförsäkring för anläggningen samt 
våra byggnader skulle kosta. Detta då det inträffat bränder i såväl Finspång som 
Vrinnevi.  
 

11. Nästa möte 

Nästa möte beslutas till den 3/9 efter KM. 

 

12. Mötet avslutas 

Christian avslutar mötet. 

 

Norrköping 2017-08-08 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

______________________   ________________________ 

Niclas Nobrant   Christian Olsson 


