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Medverkan i Barngolfen 2017
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Mölndals stad antar erbjudandet att medverka i Barngolfen 2017.
Medel tas från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2017, max 50 tkr.
Ärendet
Mölndals stad har åter bjudits in att medverka i Barngolfen den 12 juni 2017. I tävlingen
medverkar några av Sveriges bästa golfare samt golfande kändiselit. Evenemanget är väl
bevakat av media och ger Mölndal möjlighet att stärka sitt varumärke genom marknadsföring
av boende, verksamhet mm.
Barngolfen är Sveriges största välgörenhetsgolftävling och är till förmån för insamlingsstiftelsen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. De medel som samlas in går till ett
brett spektra av insatser för att underlätta barn och ungas tillvaro på sjukhuset. Till dags dato
har Barngolfen som enskild aktivitet samlat in drygt 13 miljoner kronor.
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 mars 2017.
Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Mölndals stad antar erbjudandet att medverka i Barngolfen 2017.
Medel tas från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2017, max 50 tkr.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om stadsledningsförvaltningens förslag kan antas och finner att så sker.
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Medverkan i Barngolfen 2017
Förslag till beslut
Mölndals stad antar erbjudandet att medverka i Barngolfen 2017.
Medel tas från kommunstyrelsens anslag till förfogande 2017, max 50 tkr.
Ärendet
Mölndals stad har åter bjudits in att medverka i Barngolfen den 12 juni 2017. I tävlingen
medverkar några av Sveriges bästa golfare samt golfande kändiselit. Evenemanget är väl
bevakat av media och ger Mölndal möjlighet att stärka sitt varumärke genom marknadsföring
av boende, verksamhet mm.
Barngolfen är Sveriges största välgörenhetsgolftävling och är till förmån för
insamlingsstiftelsen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. De medel som samlas in
går till ett brett spektra av insatser för att underlätta barn och ungas tillvaro på sjukhuset. Till
dags dato har Barngolfen som enskild aktivitet samlat in drygt 13 miljoner kronor.

Bedömning
Anledningen till att Mölndals stad medverkar i Barngolfen är att man stärker stadens varumärke genom marknadsföring av boende, verksamhet, näringsliv, besöksmål, kultur. Det görs
genom att stadens representanter på plats informerar besökare, deltagare och media.
Expedieras till
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Inbjudan
Ni är speciellt inbjudna att delta i Barngolfen 2017 – Sveriges största välgörenhetsgolftävling!
Måndagen den 12 juni spelas den 12:e upplagan av Barngolfen på Hills Golf & Sports Club i Mölndal.
Nu hoppas vi att ni som företag vill vara med på denna glädjefest som gör skillnad för barn, unga och
deras familjer på Sveriges största barn- och ungdomssjukhus!
Tävlingen arrangeras av Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, med
syfte att samla in medel vilket ger oss möjlighet att skapa insatser som leder till ökad livskvalitet för
barn och unga på sjukhuset. Detta sprider glädje, hopp och pepp till nya krafter, minskar oro och
väntan för barn och unga som befinner sig i en svår och utsatt situation.
Som företag och sponsor deltar ni med 3 spelare i ett lag och spelar tillsammans med en känd profil
och ett golfproffs till priset av 50.000 kronor.
Dagen kommer att fyllas av lekfulla aktiviteter, möten och underhållning för såväl barn som
ungdomar och publik. Allt i glädjens, sportens och hälsans tecken.
För er som deltar i tävlingen avslutar vi dagen tillsammans med en hejdundrande AFTERGOLF på
Hills Golf & Sports Club tillsammans med många andra engagerade sponsorer, golfproffs och
kändisar.

Vi hoppas att ni vill vara med på denna glädjefyllda och värdefulla dag!
Anmäl ert deltagande till pernilla.warberg@vgregion.se
Osa snarast, dock senast 15 februari, för att säkra er plats.
Ni får sedan bekräftelse på ert deltagande och vidare information.
Hjärtligt välkomna
önskar vi på Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
barnsjukhuset.nu

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Sveriges största och räknas även
till ett av Europas största och mest kompletta barn- och ungdomssjukhus. Varje år kommer
130 000 barn och unga från hela Sverige till sjukhuset, ofta för högspecialiserad vård.
Stiftelsen har funnits sedan 2001 och samlar in medel från företag och privatpersoner för att
skapa aktiviteter och miljöer som kan göra barnen och de ungas tillvaro lite lättare och
hjälpa den som är sjuk att glömma det onda – åtminstone för en liten stund. Stiftelsen medel
går till insatser inom ett brett spektra men alltid utifrån sjukhusets behov och i nära dialog
med personal och ledning. De ska vara strikt riktade till insatser för barn, unga och deras
familjer samt används inte till det som är Västra Götalandsregionens uppdrag. Insamlingen
har ett 90 – konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll.
Till dags dato har Barngolfen som enskild aktivitet samlat in drygt 13 miljoner kronor.

