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Styrelsemöte	  Göteborg	  go-‐klubb	  
	  
Datum:	  2014-‐01-‐14	  
Plats:	  Lokalen	  "Kyrkan"	  i	  Chalmers	  kårhus.	  
Närvarande:	  	  
Lukas	  Lindroos	  
Magnus	  Sandén	  
Robin	  Nilsson	  
Eskil	  Varenius	  
Tobias	  Eriksson	  (adjungerad),	  
Erik	  Hellsten	  (anslöt	  under	  §5)	  
	  
§1	  Mötets	  öppnande	  
Mötet	  öppnades	  kl	  19:15.	  
	  
§2	  Val	  av	  ordförande,	  sekreterare	  och	  justerare	  
Magnus	  föreslog	  sig	  själv	  som	  ordförande	  och	  justerare	  samt	  Eskil	  som	  
sekreterare	  (då	  ordinarie	  sekreterare	  Erik	  ännu	  inte	  anlänt	  p.g.a.	  annat	  möte).	  	  
Beslut:	  Mötet	  antog	  förslaget.	  
	  
§3	  Föregående	  mötes	  protokoll	  
Protokollet	  från	  föregående	  styrelsemöte	  2013-‐10-‐04	  gicks	  igenom.	  Mötet	  
noterade	  att	  datumet	  är	  fel,	  i	  protokollet	  (och	  på	  hemsidan)	  står	  det	  listat	  som	  
2013-‐09-‐04.	  Två	  viktiga	  punkter	  diskuterades	  utifrån	  protokollet:	  

• Gothcon	  18-‐20	  april	  2014	  
Magnus	  har	  sökt	  kontakt	  med	  ansvariga	  för	  att	  fråga	  hur	  Göteborgs	  go-‐
klubb	  passar	  in,	  framförallt	  hur	  vi	  skall	  fylla	  i	  anmälningsformulär	  som	  i	  
många	  avseenden	  är	  konstruerade	  för	  rollspelare.	  Tyvärr	  inget	  svar.	  
Magnus	  vill	  ändå	  skicka	  in	  anmälan	  och	  behöver	  två	  arrangörer.	  Robin	  
och	  Magnus	  anmälde	  sig	  frivilliga	  och	  kan	  stå	  på	  anmälan.	  Det	  återstår	  att	  
se	  vad	  som	  gäller	  med	  t.ex.	  rabatt	  på	  entréavgift	  för	  arrangörer.	  

	  
• Skuld	  till	  Sverok	  

Sedan	  2012	  års	  rapportering	  av	  medlemmar	  till	  Sverok	  har	  vi	  haft	  en	  
eventuell	  skuld	  på	  drygt	  4000	  SEK	  till	  Sverok.	  Dettta	  eftersom	  vi	  bara	  
uppfyllde	  kravet	  på	  minst	  60%	  medlemmar	  under	  25	  år	  delar	  av	  2012.	  
Men,	  efter	  beslut	  av	  Sverok	  2013-‐12-‐03	  så	  är	  nu	  skulden	  struken	  och	  vi	  är	  
skuldfria.	  Stort	  tack	  till	  Sverok	  för	  att	  de	  gick	  på	  våran	  linje	  och	  höll	  med	  
om	  våra	  argument	  	  (t.ex.	  att	  vi	  inte	  kunde	  rapportera	  utbytesstudenter	  
ordentligt	  p.g.a.	  problem	  med	  bidragssystemet).	  	  
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§4	  Årsmöte	  2014	  
Årsmöte	  bör	  hållas	  mellan	  10	  februari	  (då	  revisor	  Markus	  Artman	  kommer	  till	  
Sverige	  igen	  och	  kan	  granska	  bokföringen)	  och	  31	  mars	  (senast	  möjliga	  datum	  
enligt	  stadgarna).	  
Beslut:	  Göteborgs	  goklubb	  ordnar	  årsmöte	  2014	  onsdagen	  den	  26:e	  mars	  kl	  
18:30	  i	  klubblokalen	  på	  Skolgatan	  21.	  	  
	  
Fördelning	  av	  ansvar	  inför	  årsmötet:	  

• Verksamhetsberättelse	  2013	  (Robin)	  
• Verksamhetsplan	  2014	  (Robin)	  
• Bokslut	  2013	  (Eskil	  +	  Markus)	  
• Budget	  2014	  (Eskil)	  
• Revisionsberättelse	  (Markus	  Artman)	  
• Få	  valberedningens	  förslag	  på	  styrelse	  2014.	  Peter	  Malmquist	  är	  

valberedare.	  (Robin)	  kontaktar	  Peter	  angående	  förslag.	  	  
• Skicka	  ut	  kallelse	  till	  alla	  medlemmar	  senast	  12	  mars	  via	  hemsida,	  

mailinglista	  och	  facebook.	  (Robin)	  
Samtliga	  dokument	  skall	  vara	  Robin	  tillhanda	  senast	  5:e	  mars	  så	  att	  han	  kan	  
skicka	  ut	  kallelse	  till	  alla	  i	  god	  tid.	  	  

	  
§5	  Ett	  utkast	  på	  verksamhetsplan	  för	  2014	  
Erik	  Hellsten	  ansluter	  nu	  till	  mötet	  kl	  19:35.	  
	  

• Nyckelansvar:	  Vem	  öppnar	  under	  året?	  
Idag	  så	  har	  Robin	  och	  Viktor	  varsin	  nyckel	  till	  klubblokalen.	  Robin	  kan	  
öppna	  vår	  och	  höst	  2014	  men	  ej	  på	  sommaren	  då	  han	  jobbar	  sent.	  Erik	  
kan	  dela	  nyckelansvar	  under	  2014	  och	  t.ex.	  öppna	  varannan	  vecka.	  Mötet	  
tror	  att	  de	  personer	  och	  nycklar	  som	  finns	  räcker	  för	  våren	  2014.	  Sommar	  
och	  höst	  får	  diskuteras	  senare	  när	  vi	  närmar	  oss	  då	  vi	  vet	  mer	  om	  vilka	  
som	  är	  i	  stan.	  
	  

• Bokningsschema	  för	  lokalen	  
Tidigare	  har	  vi	  (mot	  viss	  rabatt	  på	  hyran)	  ordnat	  ett	  bokningsschema	  för	  
lokalen	  på	  Skolgatan	  21.	  Detta	  behöver	  nu	  uppdateras.	  	  
Beslut:	  Eskil	  skriver	  ut	  en	  ny	  version	  och	  tar	  med	  till	  klubben	  imorgon.	  
	  

• Klubbmästerskap	  våren	  2014	  
Vi	  önskar	  anordna	  ett	  klubbmästerskap	  under	  våren	  någon	  helgdag	  
mellan	  den	  5:e	  och	  26:e	  april.	  	  
Beslut:	  Eskil	  kollar	  möjliga	  tider	  och	  bokar	  en	  dag	  imorgon	  i	  samband	  
med	  att	  han	  sätter	  upp	  ett	  nytt	  bokningsschema	  för	  spellokalen	  i	  pärmen	  
på	  dörren.	  Eskil	  meddelar	  alla	  per	  mail	  när	  detta	  är	  gjort.	  
Beslut:	  Erik	  sköter	  lottning	  och	  öppning	  av	  klubblokalen.	  Lukas	  visar	  Erik	  
hur	  lottningsprogrammet	  fungerar.	  
Beslut:	  Magnus	  lägger	  upp	  "klubbmästare	  genom	  tiderna"	  på	  hemsidan.	  
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§5,	  forts.	  
• Sommarläger	  2014	  

Lukas	  och	  Magnus	  hjälper	  gärna	  till	  under	  lägret	  även	  detta	  år	  men	  Eskil	  
kommer	  troligen	  inte	  att	  närvara	  på	  lägret.	  Robin	  kan	  hjälpa	  till	  med	  vissa	  
förberedelser	  men	  vill	  gärna	  vila	  från	  jobb	  under	  själva	  lägret.	  	  
Sjöviksgården	  är	  bra	  men	  aningen	  dyr	  och	  det	  är	  mycket	  pyssel	  med	  mat.	  
Kan	  vi	  hitta	  ett	  billigare	  ställe	  med	  bättre	  lösning	  av	  mat?	  Erik	  nämnde	  att	  
han	  hyrt	  Herkulesgården	  (ca	  4min	  med	  buss	  från	  Mölndals	  bro).	  Där	  finns	  
kök	  och	  plats	  men	  inga	  bäddar.	  Om	  vi	  vill	  ha	  Sjöviksgården	  så	  bör	  vi	  också	  
kontakta	  dem	  snarast.	  Möjligheten	  att	  ha	  en	  sommarhändelse	  på	  klubben	  
istället	  för	  läger	  diskuterades,	  men	  mötet	  enades	  om	  att	  isoleringen	  med	  
ett	  läger	  på	  annan	  plats	  är	  en	  viktig	  del	  för	  att	  det	  ska	  bli	  bra.	  Möjligheten	  
att	  söka	  pengar	  för	  att	  sponsra	  t.ex.	  helpension	  för	  lägerdeltagare	  
diskuterades.	  Möjligheten	  att	  laga	  endast	  vegetarisk	  mat	  diskuterades	  
också.	  	  
Beslut:	  Robin	  kollar	  med	  Sjöviksgården	  imorgon.	  
Beslut:	  Tobias	  frågar	  CISV	  lokalföreningar	  i	  Göteborg/Mölndal	  om	  det	  
finns	  någon	  passande	  lokal.	  
Beslut:	  Erik	  kollar	  upp	  om	  det	  går	  att	  hyra	  Herkulesgården,	  vad	  det	  
kostar	  och	  när	  det	  är	  ledigt.	  	  
Beslut:	  Eskil	  och	  Tobias	  har	  tidigare	  sammanställt	  en	  lista	  med	  möjliga	  
stipendier	  och	  bidrag	  att	  söka.	  Eskil	  skickar	  denna	  lista	  till	  Lukas	  snarast.	  
Beslut:	  Lukas	  skriver	  en	  ansökan	  om	  bidrag	  för	  sommarlägret.	  

• Göteborg	  Open	  2014	  
Tid:	  Preliminärt	  31	  oktober-‐2:e	  november	  som	  förstahandsval,	  men	  en	  
vecka	  tidigare	  eller	  senare	  går	  också	  bra.	  Vilken	  tid	  som	  är	  bäst	  beror	  på	  
när	  lokaler	  finns	  att	  boka.	  
Ändringar	  jämfört	  med	  2013:	  Mötet	  enades	  om	  att	  det	  är	  en	  god	  idé	  att	  
förenkla	  administrationen	  av	  turneringen,	  framförallt	  sovplatser.	  Detta	  
kan	  göras	  genom	  att	  sätta	  ett	  maximalt	  antal	  deltagare	  och	  även	  
sovplatser	  (15	  om	  vi	  är	  i	  schackklubben).	  En	  sådan	  maximal	  gräns	  på	  
deltagare	  kräver	  även	  förskottsbetalning	  för	  att	  vara	  effektiv.	  Isåfall	  är	  det	  
bra	  att	  ha	  lite	  olika	  pris	  om	  man	  sover	  eller	  inte	  för	  att	  skilja	  
transaktionerna	  åt.	  Exakt	  hur	  vi	  gör	  med	  antal	  platser	  och	  betalning	  
bestäms	  senare	  då	  vi	  vet	  vilken	  lokal	  det	  blir.	  Det	  vore	  också	  bra	  att	  söka	  
bidrag	  tidigare,	  gärna	  under	  våren,	  från	  t.ex.	  Göteborg	  och	  c:o.	  
Bidrag:	  Lukas	  söker	  bidrag	  till	  Göteborg	  och	  c:o.	  	  
Beslut:	  Robin	  kollar	  om	  vi	  kan	  boka	  schackklubbens	  lokaler	  på	  Vegagatan	  
som	  vi	  gjorde	  2012.	  

	  
§6	  Nästa	  möte	  
Beslut:	  Nästa	  möte	  bokades	  in	  onsdag	  2014-‐01-‐22	  kl	  20	  i	  klubblokalen	  på	  
skolgatan	  21.	  
	  
Mötet	  avslutas	  kl	  21:21.	  
	  
_________________________________	  
Eskil	  Varenius,	  tf.	  sekreterare	  
	  

	  
_________________________________	  
Magnus	  Sandén,	  justerare	  


