
Årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 2:e mars 2011 
Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen). 
 
Närvarande med rösträtt: Lukas Lindroos, Peter Malmquist, Markus Artman, Jon Olsén, Magnus 
Sandén, Viktor Essle, Eskil Varenius, Sebastian Salman, Johan Liedman. 
 
Bilagor till protokollet: Verksamhetsberättelse för 2010, Verksamhetsplan för 2011, Bokslut för 2010, 
Revisionsberättelse för 2010, Budget för 2011. 
 
§1 Mötets öppnande 
Viktor Essle förklarade mötet öppnat kl 18:23 och deltagarna bjöds på bullar som Magnus bakat. 
 
§2 Mötets behörighet 
Kallelse till årsmötet har gått ut två veckor i förväg via mail, på KGS, muntligt på klubbtillfällen samt 
på klubbens hemsida. 
Beslut: Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§3 Val av mötets ordförande 
Beslut: Viktor Essle valdes till mötets ordförande. 
 
§4 Val av mötets sekreterare 
Beslut: Eskil Varenius valdes till mötets sekreterare 
 
§5 Val av två justerare 
Beslut: Peter Malmquist och Magnus Sandén valdes till justerare. 
 
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Markus Artman läste upp styrelsens förslag till verksamhetsberättelse. 
Beslut: Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen enligt förslaget. 
 
§7 Ekonomisk berättelse för förra året 
Jon Olsén redogjorde för klubbens ekonomi för verksamhetsåret 2010. 
 
§8 Revisorernas berättelse för förra året 
Robin Nilsson var revisor under 2010 men kunde tyvärr ej vara på detta årsmöte. Hans 
revisionsberättelse lästes upp av Eskil Varenius. 
 
§9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Beslut: Efter att ha hört den ekonomiska berättelsen för 2010 samt revisionsberättelsen för 2010 
beviljade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010. 
 
§10 Årets verksamhetsplan 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010 lästes upp av Viktor Essle. 
Tillägg till förslaget: 
- Styrelsen bör se till att arbetet med att ta fram en klubblogotyp avslutas så att klubben får en logotyp. 
Beslut: Verksamhetsplanen med föreslaget tillägg godkändes av årsmötet. 
 



§11 Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
Jon Olsén presenterade styrelsens förslag till budget för 2011. Den är lågt skriven med en förväntad 
förlust på 2010 SEK. 
 
Medlemsavgiften är föreslagen till 200 SEK för verksamhetsåret 2011 om man blir medlem innan 1:e 
juli, och 100 SEK för verksamhetsåret 2011 om man blir medlem efter 1:a juli. 
 
Beslut: Årsmötet godkänner den budget som styrelsen lagt. 
 
§12 Val av årets styrelse 
Valberedare Lukas Lindroos presenterade ett förslag på styrelse för 2011: 
 
Ordförande som enskilt tecknar föreningens firma: Robin Nilsson 
Kassör som enskilt tecknar föreningens firma: Markus Artman 
Sekreterare: Peter Malmquist 
Ledamot: Viktor Essle 
Suppelant: Johan Liedman 
 
Kommentar: Robin Nilsson kunde tyvärr inte närvara vid mötet men har meddelat valberedare Lukas 
att han samtycker till förslaget att bli Ordförande 2011. 
 
Beslut: Årsmötet valde den föreslagna styrelsen att leda Göteborgs go-klubb under året 2011. 
 
§13 Val av årets revisor 
Valberedare Lukas Lindroos föreslog Eskil Varenius som revisor för 2011. 
Beslut: Eskil Varenius valdes till revisor för 2011. 
 
§14 Val av årets valberedare 
Valberedare Lukas Lindroos föreslog Dan Li som valberedare för 2011.  
 
Kommentar: Dan Li kunde tyvärr inte närvara vid mötet men har meddelat valberedare Lukas att han 
samtycker till förslaget. 
Beslut: Dan Li (frånvarande) valdes till valberedare. 
 
§15 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§16 Mötets avslutande 
Mötet avslutades avslutades kl 18:47. 
 
 
Mötessekreterare 
 
________________ 
Eskil Varenius 
 
 
 
 

Justerare 
 
________________ 
Peter Malmquist 
 
 
 
 

Justerare 
 
________________ 
Magnus Sandén 
 
 
 
  



Bilaga: Verksamhetsberättelse för Göteborgs go-klubb verksamhetsåret 2010 
Göteborgs go-klubb är en ideell förening vars syfte är att främja spelandet av brädspelet go. Föreningen är 
ansluten till paraplyorganistionen Svenska Goförbundet (SGF). Föreningen är även ansluten till Sveriges roll- 
och konfliktspelsförbund (Sverok). Under verksamhetsåret 2010 hade föreningen 23 stycken betalande 
medlemmar. 
 
Senaste årsmötet och styrelse 
En ny styrelse valdes bestående av 
Ordförande: Viktor Essle  
Kassör: Jon Olsén 
Sekreterare: Dan Li 
Ledamot: Jakob Bing 
Ledamot: Eskil Varenius 
Suppleant: Magnus Sandén  
 
-Ordinarie verksamhet 
Vi har spelat i lokalen i Haga varje onsdag från årsmötet fram till 16:e december. Nytt för i år är att vi även haft 
sommaröppet vilket har visat sig  vara uppskattat samt lockat nya medlemmar. 
Vi har fått ett antal nya medlemmar under året och närvaron har likt förra året ökat. 
 
-Marknadsföring 
Vi har under sommaren vid ett flertal tillfällen träffats för att spela Go i stadsbiblioteket i hopp om att få lite 
exponering. 
Den 4:e november var vi på Världskulturmuséet för att visa upp och lära ut Go. 
Den 13:e november var Viktor Essle och Jon Olsén närvarande på Stadsbiblioteket i samband med Nordisk 
Speldag för att visa upp och lära ut go.  
 
-Göteborgs open 2010 
Årets Göteborg Open ägde rum den 5-7:e november. Turneringen hölls i samband med Sveroks spelvecka vilket 
gav oss finanserna att i år bjuda in Kim Sungrae 8p från Sydkorea som var med oss under hela helgen. Han höll i 
två föreläsningar och gick igenom partier med de som var klara med sina matcher. I år hyrde vi lokaler av 
Schillerska gymnasiet vilket var en smula kostsamt men mer än tillfredsställande för våra behov. Detta året 
lyckades vi få ihop 42 deltagare trotts att vi var sena med att annonsera. En ökning med 12 personer jämfört med 
2009! 
 
-Klubbmästerskap 
Vi höll i två klubbmästerskap under 2010 ämnade för dem som är medlemmar i klubben. Deltagandet var gratis 
förutsatt att man betalat sin medlemsavgift. Detta hade en positiv effekt på vår lista av betalande medlemmar. 
Det första mästerskapet hölls den 18:e april i klubblokalen på Skolgatan 21. Upplägget var en 4 ronders 
McMahon med 30 min/person samt byo-yomi. En vandringspokal delades ut till vinnaren. Den andra 
klubbturneringen hölls den 2:e oktober med samma upplägg fast utan något pris. 
 
-Övrigt 
Ingen klubblogotyp har blivit vald ännu. 
Medlemsavgiften är ändrad så att årsavgiften på 200 kr reduceras till 100 kr om man blir medlem efter den första 
juli. 
En lånelista är nu upprättad för dem som vill låna utrustning eller böcker. 
Mysteriet med den tredje nyckeln till lokalen är nu mera löst då det visat sig att den tredje nyckeln är den andra 
nyckeln och att det bara funnits två nycklar från första början. Alltså kan man sammanställa det hela till att utav 
de två nycklar som någonsin existerat har vi både den första och den tredje. 
Vi bokade aldrig in oss för årets upplaga av Gothcon som vi tidigare haft som mål. 
  



Bilaga: Verksamhetsplan för Göteborgs go-klubb verksamhetsåret 2011 
-Syfte 
I Göteborgs Go-klubbs stadgar står: Föreningens syfte är främst att främja spelandet av brädspelet go. 
 
-Ordinarie verksamhet 
Det primära målet för Göteborgs Go-klubbs verksamhet under 2011 är att fortsätta med speltillfällena 
varje vecka där Göteborgs Go-spelare kan träffas, umgås och spela go. Likt förra året är planen att 
mötas varje onsdag kl 18 – 22, även över sommaren. 
 
-Turnerningar  
Planen är att hålla i Göteborg Open 2011. Detta är ett viktigt arrangemang för klubben som bör 
prioriteras av styrelsen. 
Planen är att även i år ha två klubbturnerningar på liknande sätt som förra året och att vandringspokalen 
skall gå vidare till vinnaren av vårens klubbmästerskap. 
 
-Inköp 
Se över möjligheten att inskaffa bräden och stenar för utlåning till medlemmar. 
 
-Marknadsföring 
Styrelsen bör undersöka möjligheterna: 
Att anmäla oss och närvara på spelkonvent  så som HikariCon, GothCon, etc. 
Att likt förra  året bedriva någon form av utåtriktad verksamhet under Sveroks spelvecka 2011. 
Att införa klubbmöten med inriktning mot nybörjare.  
Att på annat sätt bedriva PR-verksamhet som gör klubben mer synlig med huvudsyftet att utöka 
intresset för Go om tillfälle ges. 
 
-Övrigt 
Styrelsen bör se till att arbetet med att ta fram en klubblogotyp avslutas så att klubben får en logotyp. 
  



Bilaga: Budget för Göteborgs go-klubb verksamhetsåret 2011 
 
Intäkter 
 
Verksamhetsbidrag från Sverok        SEK 2,000.00 
Medlemsbidrag från Sverok för 14 medlemmar a 75 SEK     SEK 1,050.00 
Medlemsavgifter för 17 medlemmar a 200 SEK      SEK 3,400.00 
Arrangemangsbidrag från Sverok för Göteborg Open 2011, 30 st a 20 SEK  SEK 600.00 
Deltagaravgifter Göteborg Open 2010, 30 st a 200 SEK     SEK 6,000.00 
 
Summa intäkter          SEK 13,050.00 
 
 
Utgifter 
 
Lokalhyra för spellokal på Skolgatan 21, 10 mån a 600 SEK    SEK 6,000.00 
Inköp av utrustning          SEK 1,000.00 
Göteborg Open 2010         SEK 7,000.00 
Avgifter for plusgirokontot         SEK 600.00 
Övrigt            SEK 500.00 
 
Summa utgifter          SEK 15,100.00 
 
Beräknat resultat verksamhetsåret 2011      -SEK 2,050.00 
 



BOKSLUT 2010-12-31
Göteborgs go-klubb 
Org.nr 802446-9499

2010-01-01
RESULTATRÄKNING (SEK) 2010-12-31

Intäkter
Verksamhetsbidrag från Sverok
Medlemsbidrag från Sverok (14 godkända medlemmar á 75 SEK)
Medlemsavgifter för 23 medlemmar (5 á 100 SEK + 18 á 200 SEK)
Spelveckans bidrag från Sverok för Göteborg Open 2010
Projektbidrag från Sverok Väst för Göteborg Open 2010
Arrangemangsbidrag från Sverok för Göteborg Open 2010 0,00 SEK Se kommentar nedan.
Donation från Mats 40,00 SEK
Intäkter Göteborg Open 2010

Summa intäkter

Utgifter
Spellokal på Skolgatan 21 (Hyra, fika, sanitet)
Pokal 240,00 SEK
Utgifter Göteborg Open 2010
Avgifter för plusgirokontot 460,50 SEK

Summa utgifter

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING (SEK)

TILLGÅNGAR 2010-12-31 2010-01-01
Kontantkassa 0,00 SEK 0,00 SEK
Plusgirokonto 364849-0
SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER 2010-12-31 2010-01-01

SUMMA SKULDER 0,00 SEK 0,00 SEK

Riktigheten i ovanstående intygas på heder och samvete

Jon Olsén, kassör 2010-01-01 – 2010-12-31

4 000,00 SEK
1 050,00 SEK
4 100,00 SEK
3 000,00 SEK
3 000,00 SEK

8 746,00 SEK

23 936,00 SEK

8 433,55 SEK

16 855,39 SEK

25 989,44 SEK

-2 053,44 SEK

Kommentar: Sverok kunde ej betala ut träffbidrag för Göteborg Open 
eller onsdagsträffar innan 2010-12-31 på grund av datorstrul. 
Göteborgs go-klubb kommer under 2011 snarast att få 42*40=1680 
SEK för Göteborg Open 2010 samt troligen även 1600 SEK för 
onsdagsträffar.

1 228,88 SEK 3 282,32 SEK
1 228,88 SEK 3 282,32 SEK



Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Göteborgs Go-klubb 
 

 

Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt verksamhetsberättelsen för  
år 2010 i Göteborgs Go-klubb. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 
årsbokslutet och förvaltningen på grundval av min revision. 
 

Revisionen har utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att  
jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att 
årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.   
I en revision ingår också att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.  
Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i klubben för att 
kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med 
klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 
 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 
 

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
klubben och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 

Göteborg 01.03.2011 

 

______________________________________ 
Robin Nilsson 
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