Årsmöte Göteborgs go-klubb 2015-02-04
Org. nummer: 802446 - 9499
Röstlängd:
Tobias Eriksson
Lukas Lindroos
Robin Nilsson
Magnus Sandén
Jonas Pensjö
Närvarande utan rösträtt:
Viktor Essle
Eskil Varenius
1) Mötets öppnande
Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat.
2) Mötets behörighet
Mötet utlystes 21 jan (två veckor innan årsmötet) på hemsidan, på mejllistan och i
Facebook-gruppen.
Beslut: Mötet förklarades behörigt.
3) Val av mötets ordförande
Beslut: Till mötesordförande valdes Lukas Lindroos.
4) Val av mötets sekreterare
Beslut: Till mötessekreterare valdes Magnus Sandén.
5) Val av två personer att justera protokollet
Beslut: Eskil Varenius och Tobias Eriksson valdes till att justera protokollet.
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014
Lukas läste upp verksamhetsberättelsen för år 2014, se bilaga.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
7) Ekonomisk berättelse för 2014
Tobias Eriksson föredrog den ekonomiska berättelsen för år 2014, se bilaga.
Ekonomin är i god ordning och vi har cirka 8500 kr på kontot att röra oss med.
Bokslutet lades till handlingarna.
8) Revisorernas berättelse för 2014
Lukas läste upp Markus Artmans revisionsberättelse för 2014, se bilaga. Allt var i god
ordning och styrelsen rekommenderas ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
9) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Beslut: Årsmötet gav enhälligt förra årets styrelse ansvarsfrihet.

10) Årets verksamhetsplan
Lukas läste upp styrelsens förslag på verksamhetsplan för det kommande året, se
bilaga.
Posten  ”klubbansvarig”  diskuterades, se bilaga.
Beslut: En av styrelsemedlemmarna ska under verksamhetsåret 2015 utses till
klubbansvarig. Klubbansvarig delegerar öppnandet av klubben och kan besluta om
när klubben ska stängas kring jul och sommar. Klubbansvarig är ansvarig för att se
till att informationen om när klubben är öppen är aktuell. Klubbansvarig ser också till
att det finns toapapper, te och kaffe och att lokalen är iordningställd.
Kommentar: Det bör påpekas att klubbansvarig har ansvar för dessa saker, men
inte måste utföra det själv.
Reseersättning diskuteras, men bordläggs till budgetpunkten.
Det noteras att klubbmästerskapet gärna får ligga i april.
Beslut: Föreslagen verksamhetsplan (bortsett från reseersättningsförslaget) antogs.
11) Årets budget och verkställande av medlemsavgift
Reseersättning diskuterades igen. Det är trevligt att ge ersättning, men är det mest
effektiva sättet att främja klubbens syfte?
Beslut: Styrelsen är fri att besluta hur vi ska använda pengarna som vi sparar på
lokalhyran.
Kommentar: Styrelsen kan till exempel besluta att betala ut reseersättning till den
som öppnar klubben.
Tobias läste upp styrelsens förslag på budget som modifierades för att ge
nollresultat, se bilaga.
Beslut: Mötet godtog enhälligt den modifierade budgeten med en medlemsavgift på
200kr/år, men med en reducerad avgift på 100kr/år om man betalar på hösten.
12) Val av årets styrelse
Beslut: Till årets styrelse valdes:
ordförande: Lukas Lindroos
kassör: Tobias Eriksson
sekreterare: Magnus Sandén
klubbansvarig: Jonas Pensjö
ledamot: Robin Nilsson
Ordförande Lukas Lindroos (860704-5013) och kassör Tobias Eriksson (8901244676) tecknar firman var för sig.
13) Val av årets revisorer

Beslut: Till årets revisorer valdes Eskil Varenius.
14) Val av årets valberedare
Beslut: Till årets valberedare valdes Viktor Essle.

15) Övriga frågor
a. Eskil lyfte frågan om vi ska öppna klubben senare.
Det står redan i styrelsens makt att besluta när klubben öppnas.
b. Jonas föreslår fler roliga aktiviteter på klubben.
Bakning, partigenomgångar och liknande brukar uppskattas. Detta beslutas dock inte
av årsmötet.
16) Mötets avslutande

Lukas tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Mötessekreterare
____________________
Magnus Sandén

Justerare

Justerare

_____________________
Eskil Varenius

_____________________
Tobias Eriksson

Bilagor
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Verksamhetsberättelse 2014
  
I  år  har  klubben  haft  17  betalande  medlemmar.  
  
Onsdagsträffar  
Klubben  har  hållits  öppen  i  princip  varje  onsdag  under  året.  Aktiviteten  har  däremot  varierat  
en  del.  Framförallt  i  december  var  det  få  medlemmar  på  klubben  medan  det  under  början  av  
hösten  var  det  mellan  15  och  20  medlemmar  på  klubben.  
Lokalen  har  fått  lite  mindre  förbättringar  som  ny  vattenkokare,  mattor  och  lite  nya  möbler.  De  
boende  på  gården  har  under  året  bildat  en  lokal  hyresgästförening  som  planerar  att  renovera  
lokalen.  När  detta  kan  ske  vet  vi  inte  i  nuläget.  
Tack  till  Robin,  Harry,  Viktor  och  Eskil  som  har  öppnat  på  onsdagskvällarna.  
  
Sommarläger  
Under  en  vecka  i  juli  samlades  17  glada  gospelare  i  Sjövik  där  vi  spelade  go,  badade,  grillade  
och  allmänt  njöt  av  sommaren.  Det  nya  upplägget  med  en  och  samma  rätt  till  alla  deltagare  
var  mycket  lyckat.  Då  vi  endast  gjorde  en  rätt  per  dag  kunde  vi  lägga  mer  tid  på  den  och  laga  
den  från  grunden.  För  att  alla  skulle  kunna  äta  maten  gjordes  den  vegansk  och  fri  från  nötter.  
Maten  uppskattades  mycket  av  deltagarna.  
  
Göteborg  Open  
I  november  spelades  den  30:e  upplagan  av  Göteborg  Open  på  Göteborgs  schackförbund  på  
Vegagatan  där  37  spelare  deltog.  John  Karlsson  och  Charlie  Åkerblom  bjöd  fredagens  
deltagare  på  en  partigenomgång  av  deras  EM-kvalmatch.  Vi  har  nu  etablerat  ett  format  som  
ger  en  bra  turnering  till  en  rimlig  arbetsbörda  för  organisatörerna.  Av  vikt  när  man  använder  
schackförbundets  lokaler  är  att  städa  innan  turneringen.  I  år  dammsögs  sovlokalen,  men  till  
nästa  år  bör  hela  lokalen  dammsugas  innan  turneringen.  Detta  bör  inte  innebära  någon  större  
arbetsbörda  för  organisatörerna  då  det  underlättar  städarbetet  efter  turneringen.  
  
Världskulturmuseet  
Under  höstlovet  2014  blev  Göteborgs  go-klubb  återigen  inbjudna  av  Världskulturmuséet  att  
visa  upp  Go  för  nyfikna  besökare.  Vi  satsade  på  att  göra  det  enkelt  och  visade  därför  nästan  
bara  upp  "capture-go"  där  den  som  först  fångar  en  sten  vinner.  Det  blev  en  succé!  Vi  
upppskattar  att  åtminstone  140  personer  lärde  sig  reglerna  och  spelade  minst  en  match.  
Ett  särskilt  tack  till  alla  glada  klubbmedlemmar  som  var  där  och  spred  go-glädjen.  
  
Klubbturnering  
Söndagen  den  6  april  spelades  2014  års  klubbmästerskap.  En  tre  ronders  turnering  spelades  
i  klubblokalen  i  Haga  där  6  spelare  deltog.  I  rond  3  vann  Micael  Svensson  mot  Johan  
Berntsson,  och  tog  därmed  hem  titeln  som  klubbmästare.  

  
  
Revisionsberättelse  
Göteborgs  go-‐klubb  
2015-‐02-‐04  

  
Revisionsberättelse  Göteborgs  go-klubb  
  
Vid  granskning  av  Göteborgs  go-‐klubbs  räkenskaper  för  tiden  2014-‐01-‐01  –  2014-‐12-‐31  har  jag  funnit  
dessa  i  god  ordning.  Intäkter  och  kostnader  är  styrkta  med  verifikationer.  Det  kvarstående  värdet  på  
plusgirokontot  har  kontrollerats  och  vid  årsredovisningen  har  föreningens  värdehandlingar  uppvisats.  
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.  
Mot  förvaltningen  och  föreningens  verksamhet  i  övrigt  enligt  förda  protokoll  finns  enligt  mig  icke  
anledning  till  anmärkning.  Därför  föreslår  jag  årsmötet  att  bevilja  avgående  styrelse  ansvarsfrihet  för  
den  tid  som  revisionen  omfattar.  

  
  
  
  
  
Göteborg  den  4:e  februari  2015  

  
  
  
  
  
_____________________________________  
  
Markus  Artman  
Förtroendevald  revisor  
  

Verksamhetsplan 2015
  
Onsdagskvällarna  
Vi  fortsätter  med  onsdagsträffarna  även  nästa  år.  Det  är  dock  troligt  att  vi  tar  längre  sommar-  
och  juluppehåll  än  under  2014.  Dock  skulle  styrelsen  vilja  föreslå  ett  par  förändringar:  
  
Förslag  1:  Utse  en  klubbansvarig  i  styrelsen  som  löpande  utvärderar  verksamheten  och  
beslutar  om  eventuella  jul-  och  sommaruppehåll.  Att  vara  klubbansvarig  innebär  också  att  
man  delegerar  ut  ansvaret  att  öppna  klubben.  
  
Förslag  2:  Den  som  öppnar  klubben  kan  få  reseersättning  på  upp  till  75  SEK  per  tillfälle.  
  
Sommarläger  
En  mycket  prioreterad  aktivitet  för  klubben  är  vårat  mycket  uppskattade  sommarläger.  Planen  
är  att  köra  samma  upplägg  som  förra  året,  men  med  en  förhoppning  om  att  kunna  göra  mer  
reklam  innan.  
  
Göteborg  Open  
Även  Göteborg  Open  är  en  mycket  prioriterad  aktivitet  och  vi  fortsätter  även  här  på  samma  
väl  fungerande  format  som  tidigare  år.  Planen  är  att  spela  i  Göteborgs  scackförbunds  lokal  på  
Vegagatan.  Vi  ska  undersöka  möjligheten  att  bjuda  in  någon  proffesionell  spelare  eller  
europeisk  högdanspelare.  
  
Nybörjaraktiviteter  
Robin  tar  ansvar  för  att  organisera  klubbens  besök  Universeum  där  vi  kommer  kunna  visa  
upp  go  för  nyfikna  besökare  under  sportlovet.  
Klubben  planerar  även  att  ha  en  nybörjaraktivitet  på  stadsbiblioteket  eller  liknande  lokal.  
Tanken  är  att  vara  där  en  gång  per  vecka  under  flera  efterföljande  veckor.  
Utöver  detta  planerar  vi  också  att  anordna  nybörjaraktivitet  som  en  after  work  på  
ingejörsfirman  Combine.  Detta  ses  som  ett  pilotprojekt  med  förhoppning  om  fler  liknande  
aktiviteter  på  andra  företag.  
  
SM  
I  år  kommer  svenska  mästerskapen  i  go  spelas  i  Göteborg!  Detta  organiseras  av  Svenska  
go-förbundet  med  stöd  från  Göteborgs  go-klubb.  Turneringen  kommer  att  likna  Göteborg  
Open  och  spelas  i  Göteborgs  schackförbunds  lokal  på  Vegagatan.  
  
Klubbmästerskap  
Vi  satsar  på  att  fortsätta  traditionen  med  vårliga  klubbmästerskap.  Detta  är  ett  väldigt  lätt  
arrangemang  att  få  ihop.  

BUDGET för verksamhetsåret 2015 (SEK)
Göteborgs go-klubb
Org.nr 802446-9499

Intäkter
Bidrag från Sverok (medlemsbidrag + träffbidrag)
Medlemsavgifter för 20 medlemmar á 200 SEK

6000
4000

Utgifter
Hyra spellokal 2015
Avgift plusgirokonto
Övrigt (fika etc.)
Utrustning (skålar)
Förväntat resultat

4000
450
4800
750
0

Kommentarer
Budgeten ovan är baserad på de faktiska kostnaderna för verksamhetsåret 2014 (se bokslut) samt det
faktum att vår hyresvärd har halverat hyran av lokalen.
Vi förväntar oss att sommarlägret 2015 och Göteborg Open 2015 bär sina egna kostnader och ej går
med vinst, d.v.s. plus minus 0. Budget för dessa arrangemant sett separat senare under året i
anslutning till detaljplanering av dessa arrangemant och baseras på våra erfarenheter från tidigare år.

