
Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 2012-04-26

Närvarande styrelsemedlemmar: Robin Nilsson (Ordförande), Rebecka Persson (Kassör), Magnus 
Sandén (Sekreterare), Lukas Lindroos (Suppleant)
Frånvarande styrelsemedlemmar: Eskil Varenius (Ledamot)

§1 Öppnande
Robin hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat mötet kl 18:30.

§2 Val av mötesordförande
Robin valdes till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare
Magnus valdes till mötessekreterare.

§4 Justerare
Rebecka valdes till att justera protokollet.

§5 Ansvar för nycklar till spellokalen
Robin har haft nyckelansvaret hittills, men han kommer att vara borta under sommaren. Beckie kan 
tänka sig att ta nyckeln, men kan inte garantera att hon kommer kunna öppna varje vecka. Peter och 
Markus har den andra nyckeln, men även de kommer att vara borta under sommaren. Tommy är oftast 
på klubben.

Beslut: Rebecka tar huvudansvaret för nyckeln framöver.
Beslut: Rebecka frågar Tommy om han kan ta den andra nyckeln.

§6 Göteborg Open 2012
Lokal: Schackklubbens lokal Göteborgs schackcentrum på Vegagatan i Linné är bokad till höstens 
turnering. Eskil, Beckie och Robin var där och tittade på lokalen och bokade den. Representanterna för 
schackklubben var väldigt trevliga och tillmötesgående. 

Vi kommer att kunna övernatta i lokalen och vi kan dessutom låna deras schackklockor om vi vill. Vi 
betalar 3500kr för lokalen totalt under hela evenemanget. En stor sal rymmer ca 60 spelande deltagare. 
Ett par små rum rymmer ytterligare 5-10 spelare per rum. 

Utöver detta finns pentry, toa och dusch. Sängar kan hyras för 80kr/natt och säng. Vi vill kunna 
bestämma på plats hur många sängar vi hyr. Det skulle vara toppen för våra utländska besökare. Men 
detta har vi inte frågat schackklubben om ännu.

Hög-dan-spelare: Med en så mycket billigare lokal, ingen European cup och inget proffs så har vi råd 
att bjuda in hög-dan-spelare och betala deras resa. Men också att låta dem bo hos folk i klubben, ge 
dem gratis frukost och betala deras turneringsavgift. Lukas och Robin och Beckie kan tänka sig att 
husera spelare. 
Vilka ska vi bjuda? Vi vill inte ha någon enstaka, helt överlägsen spelare som är helt säker vinnare 
redan på förhand. Vi kan också behöva prioritera spelare som bor i städer varifrån det är billigt att 
flyga.



Reklam: Förra året tryckte vi upp broschyrer och affischer som vi skickade till klubbar i Europa. I år 
vill vi göra samma sak, fast skriva ut dom gratis och även sprida till turneringar. Design till sådana 
saker är bra att få till innan sommarens turnerings-högsäsong.

Hemsidan: Frågan om huruvida turneringshemsidans utseende behöver uppdateras till detta årets 
turnering togs upp igen. En snygg banner högst upp på framsidan som tydligt visar att det är nytt år 
med en ny turnering var ett förslag som gick hem hos alla. Denna banner är tänkt att bytas ut varje år. 

Efter att turneringen är klar ska inget stå kvar på framsidan om den gamla ”inför-infon”, utan endast ett 
tack till deltagarna och en notis om att info för nästa år kommer framöver.

Beslut: Turneringen ska vara 26-28 oktober.
Beslut: Innan nästa styrelsemöte sammankallar Robin till ett möte för att bestämma vilka hög-dan-
spelare vi vill bjuda in och hur.
Beslut: Magnus designar en broschyr att skicka ut.
Beslut: Robin tar på sig att designa en banner till årets turnering.

§7 Sommarläger
T-shirtar går att köpa för kring 50kr styck. Detta skulle kunna ge lite extra inkomst till lägret, där 
budgeten eventuellt kan bli ansträngd. Då behöver vi en design till t-shirtarna. Vi skjuter på det.
Vi kan även fråga de som vill att betala lite extra. 
10 anmälda i nuläget. Vi hoppas på lite folk från Norge också.
Charlie kan tänka sig att komma och undervisa om han har möjlighet.

Beslut: Robin mejlar till Sjöviksgården (se förra styrelsemötesprotokollet).
Beslut: Beckie och Robin skapar en budget.
Beslut: Lukas fixar en t-shirtdesign och skickar ut till styrelselistan.

§8 Nybörjarkväll
Robin vill inte dra i trådarna till nybörjarkvällen. Det krävs troligtvis att någon pushar på mycket för att 
folk ska komma dit. Ingen tar på sig att lägga kraft på att få dit folk. Hålla det på spelets hus kan vara 
en enklare variant.

Beslut: Vi frågar Sam och Eskil om de kan bjuda in folk.
Beslut: Robin hör med personen som håller i Japandagen om när den är.

§9 Övriga frågor
Beckie har inte tillgång till kontot än. Vi måste ha protokollet snart för att överföra kontot till Rebecka. 
Det som behövs är att det tydligt står vilka som är firmatecknare var för sig med personnummer, samt 
vilken förening protokollet avser. Dessutom finns protokollet inte på hemsidan.

Beslut: Rebecka frågar Peter efter årsmötesprotokollet i digitalt format.

§10 Repetition av fattade beslut
Besluten repeterades

§11 Mötets avslutande
Robin tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat ca 20.45.



Vid pennan Justerare

_______________________ _________________________
Magnus Sandén Rebecka Persson
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