
Datum: 2014-06-18 

Mötesprotokoll 

Styrelsemöte för Göteborgs goklubb 

 

Närvarande: Tobias Eriksson 

  Erik Hellsten 

  Lukas Lindroos 

  Magnus Sandén 

 

1. Mötets öppnande 

Lukas förklarade mötet öppnat. 

2. Val av sekreterare 

Erik valdes till sekreterare. 

3. Sommarlägret 

Sommarlägret nalkas och det ser i nuläget ut att bli 19 deltagare. I den rådande, något temporära 

budgeten ser det ut att bli ungefär 34kr att laga lunch för per person och dag. Cho Mikyung erbjöd 

sig att delta de första dagarna på lägret mot en sparsam ersättning men styrelsen ansåg att detta inte 

var värt då hen bara skulle kunna stanna ungefär en dag, budgeten är tight som den är och det skulle 

kunna rubba casual-känslan på golägret som vi eftersträvar. Det återstående problemet är att  det 

kommer att behövas en bil på lägret. Både för att köra dit och hem utrustningen men även att fixa 

saker på plats. Erik och Magnus skulle undersöka möjligheten att låna bil. Annars tänkte vi kolla 

med Wilhelm, som har tänkt åka bil till lägret, om vi kunde få använda den. Detta tog Lukas på sig 

att göra. I annat fall får vi hyra bil. Förutom detta delades ansvarsområden ut för saker som skall 

fixas innan lägret. Det som ålades var följande: 

Tobias 

 Laga någon rätt innan lägret. (Tillsammans med Magnus.) 

 Skicka ut mail och fråga om folk vill ha frukost. 

 Ta med till lägret: Huvudvärkstabletter, frisbee, goböcker. 

Erik 

 Kolla bil. 

 Fixa morgontsumego. 

 Ta med till lägret: Goböcker. 

Lukas 

 Maila ut information. (Skriv att man gärna får ta med sig saker.) 



Datum: 2014-06-18 

 Maila lista med frukostfolk till Tobias. 

 Kolla recept. (Tillsammans med Magnus) 

 Ta med till lägret: Goböcker, fotboll. 

Magnus 

 Kolla bil. 

 Kolla recept. (Tillsammans med Lukas) 

 Laga någon rätt innan lägret. (Tillsammans med Tobias.) 

 Ta med till lägret: Goböcker, Frisbee. 

 

4. Mötets avslutande 

Lukas förklarade mötet avslutat. 


