
Styrelsemöte i Göteborgs go-klubb 2019-10-23 kl 19-20 
 
Närvarande:  Robin Nilsson, Robin Bergmark, Jonas Pensjö, Magnus Sandén,  
  Eskil Varenius (adjungerad). 
Dagordning:  Planera Göteborg Open. (Vid tangentbordet Eskil.) 
 
Att göra snarast: 
 
Robin N:  
- Stämma av med Fredrik B när han kan börja föreläsa på fredag/lördag kväll. 
- Kolla med Reino om han kan vara sovansvarig fredag-lördag (lör-sön är Ola). 
- Kolla med Schackförbundet (Harald) om vi kan låna projektor. 
  
Robin B: 
- Gör reklam igen på Facebook för turneringen. Överallt på facebook! 
 
Eskil: 
- Gör reklam på SGFs forum för turneringen. 
- Besök klubben onsdag 30/10 med bil; ta med finbräden+stenar+fika hem. 
- Ta med skrivarpapper ifall ifall. 
 
Magnus: 
- Gör reklam på gbg-go-mailinglistan för turneringen. 
- Förbered Swish-QR-kod för betalning av fika + turneringsavgift. 
 
Övriga noteringar 
 
- Vi kör bokpriser även i år, diskutera med Ola på plats på lördag eftermiddag. 
- Just nu 36 anmälda med 8 sovandes (7 fre-lör). 
- Vi skippar relay/webcam detta år. 
- Eskil kollar så att 2k och starkare säkert lottas på GoR och ej rank. 
- Eskil kollar om Goblin kan sätta topgrupp på heltals-GoR och inte bara hundratal. 
- Skrivaren kan ev ha ont om bläck. Clas Ohlson nordstan har öppet till kl 20 om vi behöver 
köpa bläckpatron på fredag kväll.  
 
Se även tidsplaner för fre, lör, sön på nästa sida!  



Planer för fredag 1/11: 
Någon gång innan kl 18: Robin N deponerar sin skrivare i lokalen, men extraherar sig själv. 
Runt kl 13 angör Robin B och Magnus lokalen, kvitterar ut nyckel och börjar städa etc. 
Strax efter kl 16 ankommer Jonas och bidrar till förberedelserna med bräden, klockor ...  
Kl 17 är det fritt fram för deltagare att dyka upp i lokalen. 
Cirka kl 17 anländer även Eskil med bil fylld av bräden, stenar, fika samt lottningsdator. 
Kl 18-20: Eskil tar emot anmälan och betalning. Han testar också Robins skrivare. 
Kl 20:30? Fredrik B håller föreläsning. 
Under kvällen: Robin B, Magnus, Jonas handlar frukost och fika inför lördagen. 
 
Planer för lördag morgon 2/11: 
Kl 8: Sovansvarig ställer fram frukost. 
Cirka kl 9: Eskil dyker upp och förbereder registrering och lottning. 
Cirka kl 9:30: Jonas, Robin B och Magnus ersätter frukost med kaffe/te + snacks. 
Kl 10:00 Eskil och Magnus drar igång registreringen. 
Kl 10:00 Jonas och Robin B kollar att det finns kaffe/te + snacks. 
Kl 10:39 Robin N betalar anmälningsavgift. 
Kl 10:40 Registrering stänger. Eskil och Magnus gör lottning. 
Kl 10:45 Jonas dubbelkollar kaffe/te-utbud inför rond 1. 
Kl 10:50 Robin B hälsar alla välkomna, nämner att Gobutiken kommer på eftermiddagen, 
och visar var pairing finns. 
Kl 11:00 Rond 1!  
Lördag eftermiddag:  
- Eskil är borta ca 13:30-14:30 (under lunch), men tar hand om lottning för alla ronder. 
- Gobutiken kommer lördag eftermiddag (efter spännande Europaresa). 
- Robin B lämnar ca kl 17 på lördag. 
- Magnus eventuellt borta under dagen i den mån bemärkelseutsvävningar så kräver. 
 
Lördag kväll: 
Eskil: Kolla med Sovansvarig att allt är lugnt för natten. 
Robin B, Magnus +ev Eskil: Kompletteringshandla frukost/fika för söndag. 
Ca 21-22: Föreläsning med Fredrik.  
 
Planer för söndag:  
Kl 08: sovansvarig ställer fram frukost. 
Kl 09: Eskil lottar. Jonas, Robin B, Magnus transformerar frukost -> fika 
Kl 09:29: Robin N angör lokalen, redo för rond 4! 
Efter sista ronden (kl 15?): Robin B håller prisceremoni och tackar alla deltagare. 
 


