
               
 

 

 

Årsmöte 2023 

 

Datum: 26 mars, Söndag 

Tid:  kl 15.00 

Plats:  Lokalen Hörnan (De Geersgatan 93) 

Agenda: Se föredragningslista 

 

 
Välkomna till Haga BGK:s årsmöte 2023. Mötet kommer att hållas i Norrköping Centrum på 

adressen ovan. Klubben bjuder på fika efter genomfört möte. 

 

Möteshandlingar kommer att publiceras under dokument på vår medlemssida senast en vecka innan 

mötesdagen. Inloggning: Örkelljunga. 

 

https://hagabgk.se/motesprotokoll/ 

 

Nomineringar för förtroendeuppdrag sker till valberedningen. 

 

Avgående poster i styrelsen:  

 

• Ordförande (Mari A)  

• Ledamöter (Johan C och Christer T)  

• Suppleanter (Anders P och Michael P) 

 

Utöver dessa görs samtliga årsval, exempelvis uttagningskommitté, ungdomsansvarig, 

damansvarig, press- och webbansvarig osv.  

 

Kontakta sammankallande i valberedningen Daniel Westholm (danjo811@gmail.com) vid frågor 

eller om du vill nominera dig själv eller annan. 

 

Betala medlemsavgiften innan årsmötet för röstberättigande. Du hittar mer information under 

rubriken Medlemsavgifter 2023 nedan. 

 

 

Väl mött på årsmötet! 

Hälsningar Styrelsen 

www.hagabgk.se 
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Föredragningslista årsmöte 2023-03-26 
 

1. Mötet öppnas 

2. Prisutdelning 

3. Godkännande av föredragningslistan 

4. Beslut om årsmötet behörigen utlysts 

5. Val av mötesordförande 

6. Val av mötessekreterare 

7. Fastställande av röstlängd för mötet 

8. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

9. Genomgång av 2022 års verksamhetsberättelse 

10.  Genomgång av ekonomisk årsredovisning 

11.  Föredragning av revisionsberättelse 

12.  Beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

13.  Föredragning om det kommande årets verksamhet och budget 

14.  Val av ordförande på ett år 

15.  Val av två styrelseledamöter på två år 

16.  Val av två styrelsesuppleanter på ett år 

17.  Val av två revisorer på ett år 

18.  Val av kioskansvarig på ett år 

19.  Val av tävlingskommitté på ett år (två eller tre personer) 

20.  Val av uttagninngskommitté på ett år 

21.  Val av ungdoms/rekryterings-kommitté på ett år (två eller tre personer) 

22.  Val av damansvarig på ett år 

23.  Val av pressombud och webbansvarig på ett år 

24.  Val av valberedning på ett år (två stycken) 

25.  Val av driftkommitté på ett år (två eller tre personer) 

26.  Beslut om medlemsavgifter för 2024 

27.  Motioner 

28.  Övriga frågor 

29.  Mötet avslutas 

  



Medlemsavgifter Haga BGK 2023 
 

Medlem - Tävling 

● Tävlingslicens 

● Tävlingsbidrag*** 

● Årskort Lindö 

minigolf 

● Prenumeration 

bangolftidning 

Kategori Medlemsavgift Tävlings- 
licens 

Totalt 

 
Vuxen/Pensionär 

 
150 kr 

 
400 kr 

 
550 kr 

Stor grabb/tjej**** 150 kr 300 kr 450 kr 

Ungdom** 150 kr 200 kr 350 kr 

Familj (2 vuxna + 2 
barn) 

 
400 kr 

V: 400kr/p 
U: 200kr/p 
 

 
1600 kr* 

Stödmedlem 

 150 kr - 150 kr 

 

Kategori Medlemsavgift Årskort Totalt 

Medlem - Årskort 

● Årskort Lindö 

minigolf  

Vuxen 150 kr 600 kr 750 kr 

Ungdom 150 kr 400 kr 550 kr 

Pensionär 150 kr 400 kr 550 kr 

Familj 400 kr 800 kr 1200 kr* 

* Prisexempel vid 2 vuxna och 2 barn. Priset kan variera beroende på antal familjemedlemmar 

**För ungdomar som deltar i föreningens tränings- och tävlingsverksamhet.   

***Startavgifter upp till 1800 kr per medlem ersätts av föreningen. Föreningen ersätter även startavgiften vid mästerskap-

stävling, såsom SM, OT-SM och SAGM. 

****Stor grabb/tjej är endast en tillgänglig medlemskategori för medlemmar som fått utmärkelsen av Svenska Bangolfför-
bundet.  
 

● Kategori tävlingsmedlem är du som förutom, fritt spel på Lindö minigolf, också vill 

representera föreningen på sanktionerade bangolftävlingar.  

● Kategori stödmedlem är du som vill stötta föreningen ekonomiskt, men inte vill 

tävla för föreningen eller behöver årskort på Lindö minigolf. 

● Kategori årskortsmedlem är du som vill spela fritt på Lindö minigolf, men inte vill 

spela sanktionerade bangolftävlingar för föreningen.  

 

Betalning  
Bankgiro 5205-8864. Vid betalning anges namn och vilken medlemskategori betalningen avser. 
Betalningen behöver vara tillhanda senast 17/3 2023. 


