
Styrelsemöte Göteborgs go-klubb
2017-08-09

Närvarande: Magnus Sandén, Robin Bergmark, Eskil Varenius

Frånvarande: Robin Nilsson

1. Mötets öppnande

Eskil förklarar mötet öppnat.

2. Justerare

Beslut: Robin B väljs som justerare.

3. Sommarläger

Sommarlägret är klart. Det var omtyckt och vi gick plus 251 SEK.

4. Styrelse

Eskil flyttar till England till hösten. Robin är vice ordförande och tar över som ordförande när Eskil 
har åkt.

5. Göteborg Open

Robin N kan ha övergripande koll.

Schackklubben är ledig 24-26 november. Eskil har prelbokat lokalen då. Datumen låter bra så vi 
bokar det på riktigt. Hemsidan kan uppdateras med nya datum.

Beslut: Robin B uppdaterar hemsidan.

Beslut: Eskil kontaktar schackklubben och ser till att bokningen är på riktigt.

Utrustningen finns i Eskils förråd, kanske kan få vara kvar där och så kan vi komma åt det via 
Hampus.

Om Lukas vill vara med och rodda turneringen så får han gärna sköta lottningen.

Beslut: Eskil kollar med Lukas om han kan hjälpa till under Göteborg Open.

Robin N har pratat med Antti Törmänen som kanske kommer vara i Finland i November. Su Yang 
kanske och är sugen på att komma med då? Vi har bra ekonomi så vi har råd att betala.



Beslut: Robin N frågar Antti Törmänen (1p) och Su Yang (6d) om de vill vara med på turneringen.

Relay av partier var rätt kul förra året. Om vi har två proffs kanske den ena av dem kan relaya?

Beslut: Magnus gör ett första utkast på en budget för turneringen.

6. GothCon

Magnus har varit i kontakt med GothCon som verkar intresserade av att ha med ett go-arrangemang.
Hur många behöver vi vara från klubben? Andra gillar idén att vara där.

Beslut: Magnus håller koll på när anmälan öppnar och ser till att anmäla oss.

7. Lottningsdiskussion

Diskussion från EGC: Ska man lotta spelare på turneringar på rank, rankningspoäng eller GOR?

Kan vi lotta Göteborg Open efter GOR i år?

Beslut: Vi bordlägger frågan till nästa möte.

8. Mötets avslutas

Eskil tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.

________________________ __________________________

Magnus Sandén Robin Bergmark
Sekreterare Justerare


