
Årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb 
den 24:e februari 2010

Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen)

Närvarande med rösträtt: Eskil Varenius, Magnus Sandén, Lukas Lindroos, Jakob Bing, Jon 
Olsén, Peter Malmquist, Viktor Essle, Sebastian Salman, Dan Li
Närvarande med yttranderätt men utan rösträtt: Erik Engvall, Robin Nilsson

Bilagor till protokollet: Verksamhetsberättelse för 2009, Verksamhetsplan för 2010, Bokslut för 
2009, Revisionsberättelse, Budget för 2010

1) mötets öppnande
Magnus Sandén förklarade mötet öppnat.

2) mötets behörighet 
Kallelse till årsmötet har gått ut två veckor i förväg via mail, på hemsidan, på KGS samt på 
Svenska Go-förbundets forum. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

3) val av mötets ordförande 
Magnus Sandén valdes till mötets ordförande.

4) val av mötets sekreterare 
Erik Engvall valdes till mötets sekreterare.

5) val av två personer att justera protokollet
Eskil Varenius och Jon Olsén valdes till justeringsmän.

6) godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes enligt styrelsens förslag.

7) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 
Magnus Sandén gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsberättelse. Årsmötet 
godkände verksamhetsberättelsen enligt förslaget.

8) ekonomisk berättelse för förra året 
Eskil Varenius gick igenom förra årets resultat.

9) revisorernas berättelse för förra året 
Viktor Kämpe var revisor under 2009. Hans revisionsberättelse lästes upp.

10) ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Efter att ha hört den ekonomiska berättelsen för 2009 samt revisionsberättelsen beviljade 
årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009.

11) årets verksamhetsplan 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010 lästes upp. 
Tillägg till förslaget:
- Styrelsen bör undersöka möjligheterna till ett ytterligare speltillfälle per vecka. 



- Styrelsen ska fortsatt stödja PR-verksamhet som gör klubben mer synlig.
Verksamhetsplanen med de föreslagna ändringarna godtogs.

12) årets budget och fastställande av medlemsavgift 
Eskil Varenius presenterade styrelsens förslag till budget. Den är lågt skriven med en 
förväntad förlust på 2675kr. Medlemsavgiften är föreslagen till 200kr/år. 
Tillägg:
- Att medlem som ansluter till klubben efter 1:a juli får halverad medlemsavgift. 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2010 ska vara 200kr samt att medlem som 
ansluter till klubben efter den 1:a juli får halverad medlemsavgift för 2010.

Årsmötet godkänner den budget som styrelsen lagt.

13) val av årets styrelse 
Nominerade: Dan Li, Viktor Essle, Jon Olsén, Eskil Varenius, Magnus Sandén, Lukas 
Lindroos, Jakob Bing

Förslag:
Ordförande som enskilt tecknar föreningens firma: Viktor Essle, xxxxxx-xxxx
Kassör som enskilt tecknar föreningens firma: Jon Olsén, xxxxxx-xxxx

   Sekreterare: Dan Li 
   Ledamöter: Jakob Bing, Eskil Varenius 

Suppleant: Magnus Sandén

Årsmötet valde den föreslagna styrelsen att leda Göteborgs go-klubb 2010.

14) val av årets revisor 
Robin Nilsson valdes till revisor.

15) val av årets valberedare 
Lukas Lindroos valdes till valberedare för 2010.

16) övriga frågor 
Att bilda studiecirkel via studiefrämjandet skulle ge mer inkomster till klubben. Detta kan 
undersökas vidare. Det har varit svårigheter att få brädspel godkänt som folkbildande med 
nuvarande rektor i Västra Götaland.

Göteborgs go-klubb kommer att ha spelare i turneringen Västerås Open den 27-28 februari. 

17) mötets avslutande

Sekreterare 

Erik Engvall 

Justerare Justerare 

Eskil Varenius Jon Olsén



Bilagor:

Verksamhetsberättelse för 2009

- Göteborgs go-klubb 
Göteborgs go-klubb är en ideell förening vars syfte är att främja spelandet av brädspelet go. 
Föreningen är ansluten till paraplyorganisationen Svenska Goförbundet (SGF). 
Föreningen är även ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok). 
Verksamhetsåret 2009 hade föreningen 22 stycken betalande medlemmar. 

 - Senaste årsmötet och styrelse: 
På årsmötet den 27:e maj 2009 antogs nya stadgar då de gamla, trots idogt letande, inte stod att 
finna. 
På årsmötet tillsattes också en styrelse bestående av 
Ordförande: Magnus Sandén 
Kassör: Eskil Varenius 
Sekreterare: Erik Engvall 
Ledamot: Lukas Lindroos 

 - Ordinarie verksamhet: 
Vi har spelat i lokalen i Haga varje onsdag från och med 18:e mars till och med 16:e december med 
undantag av ett sommarupphåll under juli och augusti. 
Närvaron har ökat kraftigt under året. Många nya personer har hittat till klubben trots att vi gjort 
ganska lite reklam för oss. Många av de som varje vecka kommer till klubben är numera tio kyou 
eller svagare. 
Ulf Olsson har haft ett par genomgångar på magnetbrädet vilket i allmänhet har verkat vara mycket 
uppskattat. 

 - Marknadsföring: 
Den 15:e maj kom vår nya hemsida online under Svenska Goförbundet och är troligtvis en viktig 
anledning till att många nya medlemmar har hittat till klubben. 
Den 10:e oktober var Johan Liedman, Lukas Lindroos, Ross Linscott och Magnus Sandén i 
Falkenberg och visade upp Go för besökarna på den spelutställning som de för tillfället hade satt 
upp. Falkenbergs museum stod för resan. 
Den 10:e och 11:e oktober var Göteborgsföreningen Hikari-Kai på Göteborgs Stadsbibliotek och 
visade upp Japansk kultur. Vår representant Viktor Essle var där ihop med Lukas Lindroos och 
visade upp Go för nyfikna besökare. 

 - Göteborg Open 2009: 
Den 28-29 November gick 25:e upplagan av Göteborg Open av stapeln. 30 stycken deltagare från 
tre olika länder ställde upp i turneringen. Upplägget var fem rundor McMahon och vinnare blev likt 
förra året John Karlsson (4D). 
En av deltagarna i turneringen var Mats Hjalmarsson som även hade med ett imponerande sortiment 
av varor från sin webbutik (http://www.mohsart.se/). De spelare som lyckades få ihop minst fyra 
vinster, men som inte platsade bland top tre fick ett pris från Mats bord.
Vi befann oss i Chalmers Studenthems lokal "Fritids" på Gibraltargatan 78. Lokalen passade oss 
väldigt bra i pris, läge m.m. Affischer och flygblad beställde vi från Teknologtryck på Chalmers. 
Inte helt förvånande så lyckades vi inte locka hit så många svaga spelare från andra klubbar. Alla 
spelare med dubbelsiffrig rank var från Göteborg. Detta trots att vi satte ett lägre pris för svagare 
spelare. 
Vi erbjöd även lite fika till deltagarna vilket var uppskattat. 



Verksamhetsplan för 2010

- Syfte 
I Göteborgs Go-klubbs stadgar står: Föreningens syfte är främst att främja spelande av brädspelet  
go. 

 - Ordinarie verksamhet: 
Det primära målet för Göteborgs go-klubbs verksamhet under 2010 är att fortsätta med 
speltillfällena varje vecka där Göteborgs go-spelare kan träffas, umgås och spela go. 
Vi fortsätter därför som förra året varje onsdag kl 18-22 med undantag för ett sommaruppehåll 
någon del av perioden juni, juli och augusti. 

 - Göteborg Open: 
Planen är att även nästa år arrangera Göteborg Open. 
Detta är ett viktigt arrangemang för klubben och något som bör prioriteras av styrelsen. 
Nästa Göteborg Open kommer troligtvis gå till på ett liknande sätt. 

 - Inköp: 
Eftersom vi nu har en betydligt bättre ekonomi än förra året så kan vi köpa in mer saker till 
klubben. 
Exempel på saker som vi pratat om att köpa är böcker till ett klubbibliotek, extra klockor, fler bättre  
stolar till lokalen m.m. 

 - Klubbturnering: 
Det har kommit upp förslag på att arrangera en mindre turnering för klubben någon gång under 
våren. 
Förslaget är i nuläget att ha turneringen under en dag i lokalen i Haga. 

 - GothCon: 
Förhoppningsvis kan klubben närvara på det stora spelkonventet GothCon den 1-4 april 2010, för 
att visa upp oss för andra spelintresserade i Göteborgsområdet. 

 - Sveroks spelvecka: 
Förhoppningsvis kan klubben passa på att bedriva någon form av utåtriktad verksamhet under 
Sveroks spelvecka (vecka 44). 
Detta skulle kunna sprida go-spelandet till en vidare publik och särskilda bidrag skulle i så fall 
kunna utgå från Sverok. 

- Styrelsen bör undersöka möjligheterna till ett ytterligare speltillfälle per vecka.

- Styrelsen ska fortsatt stödja PR-verksamhet som gör klubben mer synlig.



BOKSLUT 2009-12-31

2009-01-01
RESULTATRÄKNING (SEK) 2009-12-31

632,00 SEK

904,04 SEK
205,76 SEK

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING (SEK)

TILLGÅNGAR 2009-12-31 2009-01-01
Kontantkassa 0 0

0
SUMMA TILLGÅNGAR 0

SKULDER 2009-12-31 2009-01-01
0 205,76 SEK

SUMMA SKULDER 0 205,76 SEK

Riktigheten i ovanstående intygas på heder och samvete

Göteborgs go-klubb 
Org.nr 802446-9499

Intäkter
Verksamhetsbidrag från Sverok 4 500,00 SEK
Medlemsbidrag från Sverok 1 200,00 SEK
Medlemsavgifter för 21 medlemmar á 200 SEK 4 200,00 SEK
Arrangemangsbidrag från Sverok för Göteborg Open 2009 1 200,00 SEK
Deltagaravgifter Göteborg Open 2009 5 900,00 SEK
Summa intäkter 17 000,00 SEK

Utgifter
Lokalhyra för spellokal på Skolgatan 21 3 000,00 SEK
Inköp av bräden, stenar, lås och beslag
Göteborg Open 2009 8 975,88 SEK
Avgifter för plusgirokontot
Skuld till Nordea
Summa utgifter 13 717,68 SEK

3 282,32 SEK

Plusgirokonto 364849-0 3 282,32 SEK
3 282,32 SEK

Nordea

Eskil Varenius, kassör 2009-01-01 – 2009-12-31



Revisionsberättelse

I egenskap av lekmannarevisor i Göteborgs goklubb har jag granskat bokföringen för 
verksamhetsåret 2009. Ekonomin sköts utmärkt och verifikaten är lättöverskådliga och i ordning. 
Föreningen har tack vare styrelsens arbete fått beviljat bidrag från Sverok som är den största 
inkomstkällan för föreningen och möjliggör den låga medlemsavgiften och nödvändiga 
investeringar. Överskottet på ca 3000 kr är större än budgeterat nollresultat men hälften är en effekt 
av utebliven hyresdebitering. Utgående kassa är tillräckligt för att vara en buffert innan nästa års 
medlemsavgifter och bidrag kommit in. Slutsatsen är att styrelsen är bra på att hålla i pengarna och 
även på att spendera dem. Jag rekommenderar mötet att bevilja styrelsen full och tacksam 
ansvarsfrihet.

________________________
Viktor Kämpe
Lekmannarevisor gbg-goklubb 2009
2010-02-24

Budget för 2010 

Intäkter 
Verksamhetsbidrag från Sverok SEK 4,000.00 
Medlemsbidrag från Sverok för 15 medlemmar á 75 SEK SEK 1,125.00 
Medlemsavgifter för 15 medlemmar á 200 SEK SEK 3,000.00 
Arrangemangsbidrag från Sverok för Göteborg Open 2010, 30 st á 40 SEK SEK 1,200.00 
Deltagaravgifter Göteborg Open 2010, 30 st á 200 SEK SEK 6,000.00 
Summa intäkter                                                     SEK15,325.00

Utgifter 
Lokalhyra för spellokal på Skolgatan 21, 9 mån á 600 SEK SEK 5,400.00 
Inköp av utrustning SEK 2,000.00 
Göteborg Open 2010 SEK 8,000.00 
Avgifter för plusgirokontot SEK    600.00 
Övrigt SEK 2,000.00 
Summa utgifter                                                     SEK18,000.00

Beräknat resultat verksamhetsåret 2010 -SEK 2,675.00 

Kommentar: Beräknat resultat är för 2010 negativt. Med ingående tillgångar på 3282,32 SEK 
så slutar klubben med tillgångar på SEK +607,32. Klubben skall inte gå med vinst och således 
är denna budget i linje med vår önskan om att låta alla intäkter komma medlemmarna till dels.


