
Styrelsemötesprotokoll Göteborgs go-klubb 2010-08-31 
 

Tid och plats: 31 augusti 2010 kl 17.30-18.30. Teknologgården 2, Göteborg. 

Närvarande: Viktor Essle, Dan Li, 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 

Dan Li 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 

Eskil Varenius har fått svar från Göteborgs stad om att vi får hyra Schillerska gymnasiet under Göteborg Open. 

Eskil Varenius och de i styrelsen som vill följa med, ska bestämma tid med vaktmästaren på Schillerska 

gymnasiet för att se hur det ser ut på Schillerska gymnasiet. De ska bland annat se om det finns projektorer där, 

hur det ser ut i korridorerna och uppskatta hur många personer det får plats i en sal. 

 

Magnus Sandén ska kontakta Svenska Goförbundets koordinator Mats Hjalmarsson angående utrustning för 

Göteborg Open. Dan Li ska kontakta Kim Sung-Rae och bjuda in honom till Göteborg Open för proffsaktiviteter. 

 

Styrelsen diskuterade angående schema för Göteborg Open, och gjorde upp ett preliminärt schema förutsatt att 

proffsaktiviteter kommer att hållas, med proffsaktiviteter på fredagen den 5 november, 2010, och turneringens 

tre respektive två ronder på lördagen den 6 november och söndagen den 7 november. 

 

Styrelsen beslutade, förutsatt att proffsaktiviteter kommer att hållas, angående turneringsavgifter, att avgiften för 

turneringen är 200 kr, avgiften för övernattning i spellokalen är 50 kr, och avgiften för att delta på fredagens 

proffsaktiviteter 50 kr. Medlemmar av Göteborgs goklubb deltar gratis på fredagens proffsaktiviteter. 

 

§7 Nästa möte 

Nästa möte beslutades äga rum när det behövs. Vi sköter kontakten på mailinglistan och jobbar 

vidare inför Göteborg Open 2010. 

 

§8 Övriga frågor 

Eskil Varenius ska kontakta Cintra om hyra av spellokalen någon dag under hösten för en klubbturnering. 

Det diskuterades om eventuellt inköpande av stolar till spellokalen. 

 

§9 Mötets avslutande 

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

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

______________________ 

Mötessekreterare Dan Li 

 

 

 

______________________ ______________________ 

Ordförande Viktor Essle Justerare Magnus Sandén 


