
Årsmöte	2012-02-22	 
 

§1 Mötet öppnades.  
§2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. 

Mötet fanns behörigt.  
§3 Val av mötets ordförande: Robin valdes.  
§4 Val av mötets sekreterare: Peter valdes.  
§5 Val av justerare: Lukas Lindroos och Henry Yang valdes.  
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse: Robin läste upp. Se bilaga Verksamhetsberättelse  

2011.  
§7 Ekonomisk berättelse: Markus läste upp. Se bilaga Bokslut.  
§8 Revisorns berättelse: Revisorn hittade inget att anmärka på. Revisorn förespråkade 

ansvarsfrihet. Se bilaga.  
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 2011: Det beslutades att styrelsen fick ansvarsfrihet.  
§10 Årets verksamhetsplan: Se bilaga Verksamhetsplan 2012. Den godkändes.  
§11 Årets budget och fastställande av årsavgift: För budget se bilaga Bokslut. Budgeten 

godkändes. Medlemsavgift beslutades till 200 kr för helår och 100 kr för halvår, som 
förra året.  

§12 Val av årets styrelse: Nomineringar:  
Ordförande som enskilt tecknar föreningens firma: Robin Nilsson  
Kassör som enskilt tecknar föreningens firma: Rebecka Persson  
Sekreterare: Magnus Sandén 
Ledamot: Eskil Varenius  
Suppleant: Lukas Lindroos.  
De nominerade valdes in i styrelsen.   

§13 Val av revisor: Markus Artman nominerades. Markus Artman valdes.  
§14 Val av valberedare: Henry Yang nominerades. Henry Yang valdes.  
§15 Övriga frågor:   

• Göra facebookgruppen aktiv. Niklas ville vara ansvarig för sociala medier. Niklas 
blev vald till ansvarig för sociala medier.  

• Fixa designen på hemsidan. Styrelsen tar tag i designen.  
• Robin föreslog en Göteborgs-turnering, en lagtävling mellan de olika klubbarna. 

Årsmötet lämnade det upp till styrelsen att utforma detta.  
§16 Mötet avslutades.  

  

 Sekreterare      Justerare       Justerare  

  

 Peter Malmquist    Lukas Lindroos    Henry Yang  



Verksamhetsberättelse 2011 
 
Göteborgs go-klubb är en ideell förening med syfte att främja utövandet av brädspelet go. 
Föreningen hade verksamhetsåret 2011 34 stycken betalande medlemmar och ett okänt antal icke 
betalande medlemmar. Göteborgs goklubb är ansluten till Svenska Goförbundet samt till Svenska 
Roll- och Konfliktspels-förbundet. 
 
Vid förra årstmötet valdes en ny styrelse bestående av: 
Ordförade: Robin Nilsson 
Sekreterare: Peter Malmquist 
Kassör: Markus Artman 
Ledamot: Viktor Essle 
Suppleant: Johan Liedman 
Till revisor valdes Eskil Varenius. 
 
Klubben huvudsakliga verksamhet är spelträffar som hålls varje onsdag kväll hela året (med undantag 
för ett par veckor då det är stängt över jul och nyår) i klubblokalen på skolgatan 21. 
Utöver denna verksamhet har föreningen under året anordnat- eller deltagit vid- en del olika 
evenemang som nämns här nedan: 
 
Göteborg Open 
Göteborgs goklubb anordnade i början av November för 27e året i rad brädspelsturneringen Göteborg 
Open. Årets upplaga hölls på Schillerska gymnasiet och hade 52 deltagare från fem olika länder. Det 
finns en tanke om att goklubben skall försöka profilera Göteborg Open som en Europeisk turnering 
och förhoppningsvis kunna locka spelare från skandinavien och övriga Europa utöver Sverige. 
Nyheter i årets upplaga av turneringen var bl.a. ett deltagande i European Cup samt en hemsida med 
egen domän på www.gbgopen.com. 
Göteborg Open finansierades via deltagar-avgifter, bidrag samt sponsring. 
 
Nybörjarkvällar 
I ett försök att introducera nya människor till hobbyn samt att ge en tillfällig plattform för nya 
gospelare anordnade Göteborgs goklubb under 2011 vid två tillfällen nybörjarkvällar på klubben. 
Sammanräknat deltog ca 25 personer och fastän att nästan inga av dem återkom till klubben efteråt ser 
vi det som mycket lyckat då det gett positiv exponering för spelet go och för goklubben. 
 
Klubbturneringar 
Liksom förra året arrangerades i år en klubbturnering på hösten och ett klubbmästerskap på våren, 
båda i form av endagarsturneringar. 
 
Världskulturmuseet 
Representanter från goklubben fanns på plats och lärde ut go när världskulturmuseet hade en temadag 
med schack och go. 
 
Japandagen 
Goklubben deltog även vid Japandagen, en japansk temadag i slottskogen. Där visade vi upp spelet go 
samt lärde ut reglerna till ett 20-tal nybörjare som fick prova på att spela. 
 
Proffsbesök 
Under hösten fick goklubben vid ett tillfälle besök av det koreanska proffset Ju-Yeon Ko. Hon fanns 
på plats en hel kväll och diskuterade strategier samt spelade simultan-matcher mot några av klubbens 
medlemmar. 

 

  

http://www.gbgopen.com/


Verksamhetsplan 2012 
 
Föreningen Göteborgs goklubb fortsätter under 2012 jobba för att främja utövandet av 
brädspelet go. Den huvudsakliga verksamheten, spelträffar för klubbens medlemmar varje 
onsdag, skall hållas hela året. 
 
 
 
Turneringen Göteborg Open är det arrangemang som är viktigast utöver den ordinarie 
verksamheten och bör således hållas och uvecklas även under 2012. 
 
 
 
2011 års styrelse har planerat för och bokat in ett go-läger under sommaren 2012. Det finns 
redan framskridna planer, lokal är bokad och bokningsavgift betald. Även detta är ett 
arrangemang som har hög prioritet att genomföra. 
 
 
 
Vad det gäller övriga arrangemang är det bra om klubben även i år håller klubbmästerskap, 
klubbturnering och nybörjarkväll(ar). 
 
 
 
Det är även önskvärt att klubben jobbar för att synas vid t.ex. event så som Japandagen, Goth 
Con samt på Världskulturmuseet och Spelets hus. 
 



BOKSLUT 2011-12-31
Göteborgs Go-klubb

Org.nr 802446-9499

2011-01-01

RESULTATRÄKNING (SEK) 2011-12-31

Intäkter

Medlemsavgifter för 31 medlemmar (19 á 200 SEK, 11 á 100 SEK, 1 á 50 SEK) 5050 SEK Se kommentar #1 nedan.

Göteborg Open 18281,83 SEK

Träffbidrag från 2010 2680 SEK

Spelveckanbidrag från 2010 1700 SEK

Försäljning av brädspel från Sverok 485 SEK

Summa intäkter 28196,83 SEK

Utgifter

Lokalhyra för spellokal på Skolgatan 21 4450 SEK

Fika för nybörjarkväll den 28 april 288 SEK

Fika för nybörjarkväll den 15 september 80 SEK

Inköp av 9x9-bräden 200 SEK

Avgifter for plusgirokontot 453,24 SEK

Göteborg Open 17106,59 SEK

Betalning till Markus, kaffe & mat 345 SEK

Övrigt (kaffe, te etc.) 182 SEK

Summa utgifter 23104,83 SEK

ÅRETS RESULTAT 5092 SEK Se kommentar #2 nedan.

Kommentar #1: Klubben hade 34 betalande medlemmar under 2011, men 3 av betalningarna skedde under 2012. 

Kommentar #2: Missvisande post då flera betalningar för 2011 ännu ej är gjorda.

BALANSRÄKNING (SEK)

TILLGÅNGAR 2011-12-31 2011-01-01

Kontantkassa 0,00 SEK 0,00 SEK

Plusgirokonto 364849-0 6320,88 SEK 1228,88 SEK

SUMMA TILLGÅNGAR 6320,88 SEK 1228,88 SEK

SKULDER 2011-12-31 2011-01-01

Hyra Schillerska gymnasiet 10444 SEK 0,00 SEK

Lokalhyra för spellokal på Skolgatan 21 3700 SEK 0,00 SEK

SUMMA SKULDER 14144 SEK 0,00 SEK

Riktigheten i ovanstående intygas på heder och samvete 

Markus  Artman,  kassör  2011-‐01-‐01  –  2011-‐12-‐31



JUSTERAD RESULTATRÄKNING (SEK) 2011-01-01

(inklusive sena utgifter/inkomster men minus saker som hör till 2010) 2012-02-XX

Intäkter

Medlemsavgifter för 34 medlemmar (19 á 200 SEK, 14 á 100 SEK, 1 á 50 SEK) 5350 SEK

Göteborg Open 24781,83 SEK

Försäljning av brädspel från Sverok 485 SEK

Medlemsbidrag från Sverok 760 SEK

Verksamhetsbidrag från Sverok 2000 SEK

Summa intäkter 33376,83 SEK

Utgifter

Lokalhyra för spellokal på Skolgatan 21 8150 SEK

Fika för nybörjarkväll den 28 april 288 SEK

Fika för nybörjarkväll den 15 september 80 SEK

Inköp av 9x9-bräden 200 SEK

Avgifter for plusgirokontot 453,24 SEK

Göteborg Open 27750,59 SEK

Övrigt (kaffe, te etc.) 182 SEK

Summa utgifter 36903,83 SEK

ÅRETS RESULTAT  (-) 3527 SEK

Budget för verksamhetsåret 2012 (SEK)

Intäkter

Medlemsavgifter 7000 SEK

Verksamhetsbidrag från Sverok 2000 SEK

Medlemsbidrag från Sverok 760 SEK

Göteborg Open 25000 SEK

Träffbidrag 3500 SEK

Sjövikslägret 12000 SEK

Spelveckanbidrag från 2011 1500 SEK

Summa intäkter 51760 SEK

Utgifter

Lokalhyra för spellokal på Skolgatan 21 8150 SEK

Fika för nybörjarkvällar 400 SEK

Göteborg Open 27000 SEK

Sjövikslägret 13000 SEK

Summa utgifter 48550 SEK

FÖRVÄNTAT RESULTAT 3210 SEK


