
Styrelsemötesprotokoll

Göteborgs go-klubb

2010-07-07

Tid och plats: 7 juli 2010 kl 17.30-18.30. Skolgatan 21, Göteborg.

Närvarande: Viktor Essle, Eskil Varenius, Magnus Sandén.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Viktor Essle förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande

Viktor Essle valdes till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Eskil Varenius valdes till mötessekreterare.

§4 Val av justerare tillika rösträknare

Magnus Sandén valdes till justerare tillika rösträknare.

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enhälligt.

§6 Göteborg open 2010

Förslag: Fre 5:e november till söndag 7:e november, v44. Detta då det sammanfaller med
Sveroks spelvecka vilket kan ge extra bidrag. Vecka 44 är även höstlov i Göteborg. Ingen annan
turnering verkar finnas i Europa den helgen. Det är en turnering i Berlin 19-21:e november.

Lokal

- Lokalen FRitids (där vi var förra året) är ledig denna helg.

- Vasaskolan bör kollas upp.

- Samskolan bör också kollas upp.

Pandanet

Det finns 5 nivåer inom Pandanet GO European Cup. Nivå 1 och 2 kostar pengar, man köper 25
eller 50 poäng för 6 euro styck. Nivå 3 kräver 40 deltagare tidigare år för att vara aktuellt, sen
beslutar någon om vilka events som får lov att vara nivå 3. Eventuellt kan nivå 1 eller 2 vara
intressant. Styrelsen bör undersöka fördelarna med Pandanet kontra kostnad.

Tills nästa möte

• Eskil bokar FRitids 5:e-7:e november preliminärt. Där kan vi nog vara max 45 pers som
spelar samtidigt.

• Eskil kollar Vasaskolan och Samskolan under november.

• Magnus kollar med Svenska Goförbundet samt Leksands go-klubb angående Pandanet.
De kan förmodligen vägleda oss till om Pandanet är intressant eller inte för oss.

• Styrelsen kollar med McFayden (via Ulf) och Catalin T om de är intresserade av att med-
verka och om de kan helgen 5-7 november. Vi behöver veta vad som är rimlig ersättning,
samt om de kan tänka sig att hålla någon lektion och dyl utöver tävlingsspel.
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• Styrelsen frågar Mats (Mohsart) Hjalmarsson om han har koll på hur mycket utrustning
vi kan låna, samt om han vill komma och sälja saker helgen 5-7 nov.

§7 Sverok

- På förra mötet beslutades att styrelsen skulle undersöka om Hikari-con och Sveroks spelvecka
sammanfaller 2010. Det gör de inte. Däremot kan vi lägga GO 2010 samtidigt som spelveckan,
v44.

- Ny info om bidrag finns på Sveroks hemsida. Eskil undersöker vilka bidrag vi kan söka under
2010 för klubben och för turneringen i synnerhet.

§8 Ekonomi

Eskil informerade styrelsen om att klubben i skrivande stund har 9830,12 SEK på kontot. Hyran
för våren (januari-juni 2010) blir 3150 SEK enligt Cintra. Den kommer att betalas snarast.

§9 Nästa möte

Nästa möte beslutades äga rum onsdagen den 21:e juli kl 17.30 i spellokalen på Skolgatan 21.

§10 Övriga frågor

Inga.

§11 Mötets avslutande

Ordförande Viktor Essle förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet

_________________

Mötessekreterare Eskil Varenius

_________________

Ordförande Viktor Essle

_________________

Justerare Magnus Sandén
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