
Styrelsemöte Göteborgs go-klubb
2015-09-16

Närvarande: Jonas, Magnus, Lukas, Robin, Eskil (adjungerad)

Frånvarande: Tobias

§1. Mötets öppnande
Lukas välkomnar mötesdeltagarna och förklarar mötet öppnat.

§2. Val av en person att justera protokollet
Jonas Pensjö valdes till justerare.

§3. Dagordning
Dagordningen godkännande.

§4. Göteborg Open
Förra året hade vi 300kr i avgift. Lokalen kostar typ 3500kr. Jonas och Magnus kan inte vara med 
på fredagen, men resten av helgen. Robin och Lukas är med hela helgen.

Beslut: För att flytta utrustning hyr vi elbil fredag och söndag kväll. Det kostar typ 340kr. Eskil 
bokar den.

Beslut: Turneringen ska vara gratis för de som spelar sin första turnering eller är under 18 år. 
Spelare 10kyu och svagare, samt arbetslösa och pensionärer betalar 100SEK. Övriga betalar 
300SEK.

Beslut: Vi ska ta emot swish för anmälningsavgift och fika, och skriver det på hemsidan. Däremot 
tar vi inte emot euro. Det har varit mer jobb för oss än det varit värt. 

Beslut: Magnus uppdaterar hemsidan med anmälan, schema, plocka bort euro-priser etc,

Beslut: Efter att hemsidan uppdaterats behöver vi skicka ut informationen: Eskil uppdaterar 
Svenska go-förbundet, Robin och Magnus skriver på Facebook, Lukas skriver på mejllistan och 
Robin skriver på gotalk.

§5. Nybörjarevent
Värdlskulturmuseet: Vi har blivit inbjudna till Världskulturmuseet igen. Den här gången på 
höstlovet (v44, 26-30 okt). Viktor kan ta ansvar för två dagar. Det verkar också finnas fler personer 
som kan förstärka under de två dagarna. Lukas svarar till Världskulturmuseet att vi vill vara där två 
dagar.

Stadsbiblioteket: Vi har tidigare pratat om att ha något nybörjarevent på stadsbiblioteket. Robin 
pratar med dem för att börja undersöka möjligheten.

Chalmers: Lukas och Tobias genomför ett enkelt nybörjarevent på Chalmers Johanneberg.



§6. Sommarlägret
Vi behöver en ekonomisk rapport för sommarlägret. Lukas pratar med Tobias för att se till att detta 
blir gjort.

§7. Swish för medlemsavgifter
Beslut: Alla i styrelsen får ta betalt från medlemmar, inte bara till kassör. Det är upp till varje 
enskild styrelsemedlem vilka betalmetoder de vill acceptera. Efter att ha tagit emot betalning 
skickar man vidare pengarna till klubbens konto och för in personen i vårt dokument över 
medlemmar. Fullvärdiga medlemmar måste rapportera telefonnummer, personnummer, adress. 
Stödmedlemmar endast telefonnummer.

Beslut: Eskil ser till att alla i styrelsen har access till dokumentet.

§8. Mötet avslutas
Lukas tackar styrelsen för visat intresse och förklarar mötet avslutet.

Sekreterare Justerare

________________________________ ____________________________________

Magnus Sandén Jonas Pensjö


