
Dagordning för årsmöte i Göteborgs goklubb

Tid: 2019-03-27 kl 19:00

Plats: Klubblokalen på Skolgatan 21

1) Mötets öppnande

2) Mötets behörighet

3) Val av mötets ordförande

4) Val av mötets sekreterare

5) Val av två personer att justera protokollet

6) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7) Ekonomisk berättelse för förra året

8) Revisorernas berättelse för förra året

9) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10) Årets verksamhetsplan

11) Årets budget och fastställande av medlemsavgift

12) Val av årets styrelse

13) Val av årets revisor

14) Övriga frågor

15) Mötets avslutande



Ordförande             Sekreterare             Justerare             Justerare 

Årsmöte Göteborgs go-klubb, 2019-03-27 

Org. nr. 802446-9499 

Närvarande: Robin Nilsson, Robin Bergmark, Lukas Lindroos, Magnus Sandén, Jonas Pensjö 

 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas klockan 19:05. 

2. Mötets behörighet 
Mötet förklaras behörigt enligt stadgarna. 

3. Val av mötesordförande 
Robin Nilsson väljs till mötesordförande. 

4. Val av mötessekreterare 
Robin Bergmark väljs till mötessekreterare. 

5. Val av justerare 
Lukas Lindroos och Magnus Sandén väljs till justerare. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 
Verksamhetsberättelsen för 2018 läggs till handlingarna. 

7. Ekonomisk berättelse för 2018 
Den ekonomiska berättelsen för 2018 läggs till handlingarna. 

8. Revisionsberättelse för 2018 
Revisionsberättelsen för 2018 läggs till handlingarna. 

9. Ansvarsfrihet 
Mötet beviljar 2018 års styrelse ansvarsfrihet. 

10. Verksamhetsplan för 2019 
Mötet godkänner den föreslagna verksamhetsplanen i sin helhet. 

11. Budget för 2019 
Mötet godkänner den föreslagna budgeten i sin helhet, med en medlemsavgift på 200 

kronor. 

12. Val av styrelse för 2019 

Mötet väljer följande till styrelse:  

Ordförande: Robin Nilsson 

Kassör: Magnus Sandén 

Sekreterare: Robin Bergmark 

Ledamot: Jonas Pensjö 

Robin Nilsson och Magnus Sandén tecknar föreningens firma var för sig.  

13. Kontaktperson  

Mötet beslutar att föreningens kontaktperson mot Skatteverket ändras till Magnus 

Sandén. 

14. Val av revisor för 2019 

Mötet väljer Lukas Lindroos till revisor. 

15. Övriga frågor 

a. Sverok: Mötet ger styrelsen i uppdrag att avregistrera föreningen hos Sverok. 

Detta då föreningen i nuläget får ut så mycket av att vara anslutna. 

b. Plusgiro: Mötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka hur ekonomiskt det vore 

att säga upp plusgirokontot och ersätta med något annat, exempelvis Swish. 

Styrelsen får säga upp plusgirokontot om det anses ekonomiskt. 

c. Lära ut go till barn och ungdomar: Mötet diskuterar om föreningen borde 

lära ut go till ungdomar på skolor. Folk i och utanför styrelsen är välkomna att 

åta sig det, men årsmötet ger inte styrelsen något speciellt uppdrag. 

16. Mötets avslutande 

Mötet avslutas klockan 19:50. 



Ordförande             Sekreterare             Justerare             Justerare 

Ordförande     Sekreterare 

Robin Nilsson     Robin Bergmark 

 

 

__________________    __________________ 

 

 

Justerare     Justerare 

Magnus Sandén    Jonas Pensjö 

 

 

__________________   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsberättelse Göteborgs goklubb 2018

Ordinarie spelträffar

Klubben har varit öppen för spel varje onsdagkväll hela året bortsett från tre veckor mitt på 
sommaren och en vecka i mellandagarna. Träffarna består vanligtvis av go-spelande och samkväm 
och vi har utöver de vanliga träffarna även anordnat några sporadiska spelträffar på Fröken Olsson’s
kafé på söndagar.

Klubbmästerskap

Söndagen den 6 maj anordnade klubben ett klubbmästerskap i lokalen på skolgatan. Det kom nio 
spelare i rankerna 18 kyu till 1 dan för att göra upp om titeln som klubbmästare. Vann gjorde Robin 
Nilsson 1d och på andraplats kom Gustav Kalander 6k.

Goklubben på GothCon

På långfredagen, den 30 april, var klubben på besök vid det västsvenska spelkonventet GothCon. 
Fyra av klubbens medlemmar var på plats för att visa upp, spela samt lära ut go till konventets 
besökare. Det var en stor tillströmmning av intressenter och tillställningen beskrevs som trevlig och 
mycket lyckad.

Göteborg Open

Sista helgen i November anordnades i vanlig ordning turneringen Göteborg Open. Vi hade i år 41 
deltagare från nio olika länder i rankerna 20 kyu till 6 dan. Årets turneringslärare var In-seong 
Hwang 8d, som var mycket uppskattad av spelarna både för sina föreläsningar och för sina 
matchgenomgångar. Vinnare av turneringen blev Zhang Chao från England, tätt följd av Sayaka 
Yano från Japan. Bästa svensk blev Anton Christenson på en tredjeplats.



BOKSLUT 2018-12-31
Göteborg go-klubb, Org. nr. 802446-9499

RESULTATRÄKNING (SEK) Verksamhetsåret 2018
Intäkter
Medlemsavgifter (16 medlemmar á 200kr) 3200
Gåva från Robin Nilsson 1000
Gåva från Hampus Linander 200
Gbg Open anmälningsavgifter 9700
Gbg Open fika/frukost 730
Summa intäkter 14830

Utgifter
Nordea (kontoavgift och transaktionsavgifter) 750
Transport GothCon 271
Gbg Open In-Seong 6206
Gbg Open lokal och klockor 4500
Gbg Open avgift till SGF 1900
Gbg Open prispengar 2750
Gbg Open frukost/fika 1031
Summa utgifter 17408

ÅRETS RESULTAT -2578
FÖRVÄNTAT RESULTAT 50

BALANSRÄKNING (SEK) 2018-01-01 2018-12-31
Kassatillgångar 7386 5360
Fordringar (se specifikation nedan) 1120 970
Summa tillgångar 8506 6330

Skulder (se specifikation nedan) 5998 6400
Eget kapital 2508 -70
Summa skulder och eget kapital 8506 6330

Specifikation av fordringar och skulder 2018-01-01:
Fordran på SGF efter att vi betalt in för stor avgift för Gbg Open 920
Fordran på Magnus för Henrys medlemsavgift 200
Skuld till Robin N för utlägg under Gbg Open 5998
Specifikation av fordringar och skulder 2018-12-31:
Fordran på Magnus från Gbg Open 970
Skuld till SGF för turneringsavgifter för Gbg Open 1900
Skuld till Schackklubben för lokal etc vid GBG Open 4500

Magnus Sandén, kassör verksamhetsåret 2018



Verksamhetsberättelse Göteborgs goklubb 2018

Ordinarie spelträffar

Klubben har varit öppen för spel varje onsdagkväll hela året bortsett från tre veckor mitt på 
sommaren och en vecka i mellandagarna. Träffarna består vanligtvis av go-spelande och samkväm 
och vi har utöver de vanliga träffarna även anordnat några sporadiska spelträffar på Fröken Olsson’s
kafé på söndagar.

Klubbmästerskap

Söndagen den 6 maj anordnade klubben ett klubbmästerskap i lokalen på skolgatan. Det kom nio 
spelare i rankerna 18 kyu till 1 dan för att göra upp om titeln som klubbmästare. Vann gjorde Robin 
Nilsson 1d och på andraplats kom Gustav Kalander 6k.

Goklubben på GothCon

På långfredagen, den 30 april, var klubben på besök vid det västsvenska spelkonventet GothCon. 
Fyra av klubbens medlemmar var på plats för att visa upp, spela samt lära ut go till konventets 
besökare. Det var en stor tillströmmning av intressenter och tillställningen beskrevs som trevlig och 
mycket lyckad.

Göteborg Open

Sista helgen i November anordnades i vanlig ordning turneringen Göteborg Open. Vi hade i år 41 
deltagare från nio olika länder i rankerna 20 kyu till 6 dan. Årets turneringslärare var In-seong 
Hwang 8d, som var mycket uppskattad av spelarna både för sina föreläsningar och för sina 
matchgenomgångar. Vinnare av turneringen blev Zhang Chao från England, tätt följd av Sayaka 
Yano från Japan. Bästa svensk blev Anton Christenson på en tredjeplats.



Verksamhetsplan Göteborgs goklubb 2019

Ordinarie spelträffar

Klubben planeras fortsätta hålla öppet varje onsdag kväll under 2019. För att kunna ha aktivitet 
varje vecka krävs att det finns intresse, dels från spelare att besöka klubben och dels från någon 
eller några som ansvarar för nyckeln till lokalen. Vid eventuellt minskat intresse är det fullt möjligt 
att t.ex hålla stängt över sommaren eller att ta ett längre juluppehåll.

Klubbmästerskap

Det är uppmuntrat att klubben anordnar ett klubbmästerskap även i år, då det ger mycket till 
klubbens medlemmar utan att det krävs någon större arbetsinsats från arrangörer.

Göteborg Open

Klubben har arangerat Göteborg Open i princip varje år sedan 1980-talet och turneringen bör vara 
klubbens mest prioriterade evenemang. Då klubben inte längre betalar någon hyra för klubblokalen 
kan det finnas goda möjligheter att använda klubbens intäkter till att få till stånd en lyckad turnering
med många besökare.



BUDGET 2019
Göteborgs go-klubb
Org. nr. 802446-9499

Intäkter
Medlemsavgifter från 15 medlemmar á 200SEK 3000

Utgifter
Avgift plusgirokonto -750
Resultat Göteborg Open -1500
Övrigt (Klubbturnering, fika, övriga reklamevent, etc) -250

Förväntat resultat 500

Kommentarer
Resultatet för Göteborg Open kan variera mycket beroende på hur många som 
kommer och om vi har proffs eller inte, men ca 1500SEK back är ett rimligt resultat. 
Detaljerad budget för eventet sätts av den tillträdande styrelsen vid senare datum.


