
Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26
Org. nummer: 802446 - 9499

Närvarande: 
Markus Artman
Tobias Eriksson
Erik Hellsten
Viktor Hessle
Lukas Lindroos
Robin Nilsson
Magnus Sandén
Micael Svensson
Eskil Varenius

1) mötets öppnande
Klubbens ordförande Robin Nilsson förklarade mötet öppnat.

2) mötets behörighet
Mötet förklarades behörigt enligt stadgarna.

3) val av mötets ordförande 
Till mötesordförande valdes Robin Nilsson. 

4) val av mötets sekreterare
Till mötets sekreterare valdes Erik Hellsten.

5) val av två personer att justera protokollet
Tobias Eriksson och Lukas Lindroos valdes till att justera protokollet.

6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Robin Nilsson läste upp verksamhetsberättelsen för år 2013, se bilaga.

7) ekonomisk berättelse för förra året
Eskil Varenius summerade den ekonomiska berättelsen för år 2013, se bilaga.  

8) revisorernas berättelse för förra året
Markus Artman läste upp den revisionsberättelsen för 2013, se bilaga. Allt var i 
god ordning.

9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet gav enhälligt ansvarsfrihet för förra årets styrelse.



10) årets budget och verkställande av medlemsavgift 
Eskil Varenius sammanfattade årets budget och mötet bestämde enhälligt 
medlemsavgiften till 200kr/år men med en reducerad avgift på 100kr/år för ett 
halvår samt fastställde budgeten, se bilagor. 

11) val av årets styrelse 
Till årets styrelse valdes: 

ordförande: Lukas Lindroos 
pers.nr: XXXX-XXXX 

  
kassör: Tobias Eriksson 
pers.nr: XXXX-XXXX 
 
sekreterare: Erik Hellsten  
 
ledamot: Robin Nilsson  
 
suppleant: Magnus Sandén 
 
Ordförande Lukas Lindroos och kassör Tobias Eriksson tecknar firman var för 
sig. 

        
13) val av årets revisorer 

Till årets revisorer valdes Markus Artman. 

14) val av årets valberedare 
Till årets valberedare valdes Viktor Hessle. 

15) övriga frågor 

a. Eskil lyfte frågan hur vi ska vi hitta fler spelare?  
i.Förslag lades till exempel på att sätta upp affischer. 
ii.Man kan anordna fler nybörjarkvällar. Gärna med lite små  

event innan för att synas. iii.Ett annat förslag som togs upp var 
att spela go på olika caféer i Göteborg. 
iv.Robin sa också att han skulle kunna skicka med reklam för 

Göteborgs goklubb när han skickade varor han säljer genom 
gobutiken. 

b. Eskil lyfte också frågan vad mötet ville att Svenska goförbundet ska 
göra?   

i.Ett exempel är att söka mycket ekonomiskt stöd för att sedan i 
sin tur stödja klubbar ekonomiskt. 

 



ii.Ett annat kan vara att se om man kan tillhandahålla lärare till 
olika event i Sverige.

c. Robin lyfte frågan om vad mötet tycker att styrelsen i övrigt ska 
försöka göra.

i.Det viktigaste som lyftes var att försöka locka fler medlemmar 
och att försöka se till att de trivs på klubben. Till exempel 
genom att försöka få flera folk att komma samtidigt.

d. En idé var också att göra den första onsdagen i månaden lite mer 
anpassad för nybörjare samt att ha teminsstarter som större 
nybörjarevenemang.

16)  mötets avslutande
Robin förklarade mötet avslutat.

Mötessekreterare

____________________

Erik Hellsten

Justerare Justerare

_____________________ _____________________

Tobias Eriksson Lukas Lindroos



Bilagor

1. Verksamhetsberättelse

2. Bokslut

3. Revisionsberättelse

4. Verksamhetsplan

5. Budget



Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Göteborgs go-klubb är en ideell förening med syftet att främja utövandet av brädspelet go, i 
Göteborg och i Sverige. Föreningen hade 27 medlemmar under verksamhetsåret. Göteborgs go-
klubb är ansluten till Svenska goförbundet och till Svenska roll- och konfliktspels-förbundet.

Under verksamhetsåret bestod klubbens styrelse av följande personer:

Ordförande: Robin Nilsson
Kassör: Eskil Varenius
Sekreterare: Erik Hellsten
Ledamot: Magnus Sandén
Ledamot: Lukas Lindroos

Revisor: Markus Artman

Under året har klubben anordnat följande aktiviteter:

Klubbträffar
Den viktigaste verksamheten som anordnats av klubben under året är de veckoliga träffarna i 
klubblokalen på skolgatan 21. Där samlas klubbens medlemmar för att spela go och socialisera. 
Detta utgör grundstenen i klubbens verksamhet.

Göteborg Open 2013
Klubben har i vanlig ordning arrangerat turneringen Göteborg Open. Turneringen planerades att 
hållas på Hvitfeldtska gymnasiet men flyttades med kort varsel till Aschebergsgymnasiet vid 
kapellplatsen. Turneringen hade 49 deltagare samt två lärare i form av Antti Törmänen 6d och Su 
Yang 6d.

Sommarläger
Den 10-14 Juli anordnade klubben för andra gången sitt årliga sommarläger för spelare från 
Göteborg, Sverige och Norden. Lägret hölls på Sjöviksgården utanför Göteborg och hade i år 16 
deltagare, varav de flesta från Göteborg. Vi hade tur med vädret i år och hade många passande 
sommaraktiviteter såsom fotboll, bad och kanotpaddling.

Klubbmästerskap
Klubben har även i år hållit ett klubbmästerskap för sina spelare. Klubbmästerskapet spelades i en 
publik lokal på spelets hus i Majorna och tanken var att det skulle ge lite uppmärksamhet till spelet 
go bland de personer som vanligtvis huserar där. Turneringen hade totalt 10 deltagare.

Dans- och teaterfestivalen
Goklubben fanns i mitten av Maj på plats vid Dans- och Teaterfestivalen vid folkets hus vid 
järntorget för att lära ut go till nyfikna festivalbesökare. Klubben fanns på plats med bräden och 
affischer nästan hela veckan som festivalen varade.

Tema: Spel på Världskulturmuseet
Under sista veckan i Oktober var goklubben med och deltog vid höstlovsaktiviteterna på 
Världskulturmuseet där temat var spel. Museet hade öppet för barn och ungdomar och erbjöd 
möjligheten att prova på massor av olika brädspel och datorspel. Goklubben hade med sig en stor 
uppsättning av 9x9-bräden och gav 30-sekunders introduktioner till reglerna för barn och vuxna 
som sedan fick sitta och spela med varandra och med klubbens representanter. Totalt var det fler 
än 200 personer som lärde sig go under de fyra dagar som klubben var på plats.

Picknick-festivalen
Några personer från goklubben befann sig på picknickfestivalen vid Svarte mosse på hisingen med 
avsikt att visa upp spelet go på en plats med mycket folk. Klubben satt och spelade på ett bräde 
mitt bland alla festivalbesökare.







Verksamhetsplan 2014

Föreningen Göteborgs goklubb fortsätter under 2014 med att 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 2014.

Klubbens sommarläger är ett mycket populärt årligt evenemang. 2013 års styrelse 
har börjat förbereda ett sommarläger för 2014 och det är något som bör prioriteras 
även av 2014 års styrelse att genomföra.

Vad det gäller övriga arrangemang är det bra om klubben även i år håller ett 
klubbmästerskap och en klubbturnering och att klubben försöker att närvara vid 
andra evenemang i stan där det kan vara passande att visa upp spelet go.



BUDGET	  för	  verksamhetsåret	  2014	  (SEK)
Göteborgs	  go-‐klubb
Org.nr	  802446-‐9499	  

Intäkter
Bidrag	  från	  Sverok	  (medlemsbidrag	  +	  träffbidrag) 6000
Medlemsavgifter	  för	  20	  medlemmar	  á	  200	  SEK 4000

Utgifter
Hyra	  spellokal	  2014 8000
Avgift	  plusgirokonto 450
Övrigt	  (fika	  etc.) 1550

Förväntat	  resultat 0

Kommentarer
Budgeten	  ovan	  är	  baserad	  på	  de	  faktiska	  kostnaderna	  för	  verksamhetsåret	  
2013	  (se	  bokslut).	  Vi	  förväntar	  oss	  att	  sommarlägret	  2014	  och	  Göteborg	  Open	  
2014	  bär	  sina	  egna	  kostnader	  och	  ej	  går	  med	  vinst,	  d.v.s.	  plus	  minus	  0.	  Budget	  
för	  dessa	  arrangemant	  sätt	  separat	  senare	  under	  året	  i	  anslutning	  till	  
detaljplanering	  av	  dessa	  arrangemant	  och	  baseras	  på	  våra	  erfarenheter	  från	  
tidigare	  år.
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