
Styrelsemöte Haga BGK 2017-09-05 

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 117 299 kronor totalt i behållning. Förväntade utgifter för resterande del 
av säsongen beräknas till ca 18 000 kr. Vi räknar just nu med nollresultat för 
säsongen. 
 

4. Möte med Mjölbys styrelse 
Michael och Christian fick i uppgift att ta fram ett förslag på samarbete med Mjölby 
MGK. Mjölby anser att det kan vara intressant med ett samarbete om vi gör ett 
gemensamt namnbyte. Blir svårt att två anläggningar möjliga för tävling. Om detta 
blir aktuellt kommer Lindö fortfarande att vara hemmabana i HCP-online. 
 

5. Lag till Svenska Serien 
Beslut om hur många lag som ska anmälas hänskjuts till nästkommande möte. 
Michael utreder fortfarande spelarunderlaget. Beslutet om eventuell avanmälan 
måste göras innan årsskiftet. 
 

6. Renovering 
3-banor behöver renoveras. Detta är Spången, Droppen och Hästskon. Styrelsen 
utsåg vid förra mötet Benny till renoveringssamordnare.  
 
Benny har uppskattat arbetskostnaden till ca 25 000.  
 
I framtiden finns möjlighet att anpassa vissa banor. 
Möllbergaren skulle kunna göras om till vagga. 
Hästskon skulle kunna göras om till Springa, Möllbergare eller Spångdropp. 
 
Styrelsen beslutar renoverar spången och droppen. Beslutar att målet är att bygga 
om Hästskon. 
 



7. Bygglov 
Christian har tagit fram det gamla förslaget som vi sökte bygglov för tidigare. 
Uppskattad kostnad ca 5 000 – 10 000. 
 
Styrelsen beslutar att vi avvaktar med detta och tar ny dialog med kommunen.  
 

8. Loomis 
Michael har delegerat till Daniel att säga upp Loomis-avtalet. Nu sätter vi in pengarna 
via insättningsbankomater på Länsförsäkringar vilket fungerar bra. 
 

9. Brandförsäkring 
Michael har kollat upp en försäkring för brandansvar vilket täcker inventarier och 
nybyggnad av hus. Om vi uppskattar värdet till mellan 100 000 och 200 000 skulle det 
innebära en försäkringsavgift på ca 3000 – 4000 kr och självrisken på 8900. 
 
Michael kollar premien i detalj och beslut tas på nästa styrelsemöte. 
 

10. Styrelsemöte Mellansvenska 
Christian informerar om Mellansvenskas möte. Håkan Berg har avsagt sig från 
tävlingskommittén. Christian kommer att fylla den platsen. 
 
Ett klubbmöte ska hållas där nästa års Mellansvenska cup utformas.   
Även DM kommer att diskuteras. 
 
Christian utser 2 deltagare om följer med till mötet 1/10 13.00. 

 

11. Priser 
Michael köper in priser för plats 1-3 i tisdagstävling samt till varje segrare på KM 
 

12. Nästa möte 

Nästa möte beslutas till slutet november början december. Christian sammankallar. 

 

13. Mötet avslutas 

Christian avslutar mötet. 

 

Norrköping 2017-09-05 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

______________________   ________________________ 

Niclas Nobrant   Christian Olsson 


