Årsmöte Göteborgs go-klubb
2016-03-23
Organisationsnummer: 802446-9499
Röstlängd: Magnus Sandén, Robin Nilsson, Jonas Pensjö, Lukas Lindroos, Eskil Varenius, Robin
Bergmark, Karolina Nilsson.

1. Mötets öppnande
Lukas förklarar mötet öppnat kl 19:05.

2. Mötets behörighet
Mötet har utannonserats på maillistan och hemsidan två veckor innan mötet.
Beslut: Mötet är behörigt utlyst.

3. Val av mötets ordförande
Beslut: Lukas valdes till mötesordförande.

4. Val av mötets sekreterare
Beslut: Magnus valdes till mötessekreterare.

5. Val av två personer att justera protokollet
Beslut: Eskil och Jonas valdes att justera mötesprotokollet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015
Verksamhetsberättelsen (bilaga 1) föredrogs av Lukas och lades till handlingarna.

7. Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2015
Ekonomiska berättelsen (bilaga 2) föredrogs av Lukas och lades till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2015
Revisorsberättelsen (bilaga 3) föredrogs av Eskil och lades till handlingarna. Revisorn anser att
2015 års styrelse bör beviljas ansvarsfrihet.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2015
Beslut: 2015 års styrelse beviljas enhälligt ansvarsfrihet.

10. Årets verksamhetsplan
Lukas föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016.
Beslut: Verksamhetsplanen (bilaga 4) godkändes enhälligt.

11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Lukas föredrog styrelsens budgetförslag (bilaga 5).
Beslut: Budgeten antogs med några mindre ändringar. Antagen budget finns bifogad som bilaga 5.
Beslut: Medlemsavgiften är kvar på 200 SEK för hela året eller 100 SEK för andra halvåret.

12. Val av årets styrelse
Förslag:
Ordförande: Eskil Varenius (860322-2772)
Kassör: Magnus Sandén (861102-4970)
Ledamot: Robin Bergmark
Ledamot: Robin Nilsson
Beslut: Förslaget antogs i sin helhet. Sekreterarrollen väljes internt inom styrelsen.
13. Val av årets revisor
Beslut: Lukas Lindroos valdes till revisor för 2016

14. Val av årets valberedare
Beslut: Ingen valberedare valdes.

15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

16. Mötets avslutande
Lukas tackade deltagarna för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 19:55.
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Verksamhetsberättelse 2015
Onsdagsträffar
Klubben har hållits öppen i princip varje onsdag under året. Ett stort tack till Viktor, Jonas och
Robin som under året har jobbat hårt för att hålla klubben öppen!
Under åtet har lokalen renoverats av en nybildad lokal hyresgästförening. Som lokal
hyresgästförening har de inte rätt att ta ut en hyra, och därmed har goklubben under 2015 varit
hyresbefriad. Det är muntligt överänskommet att goklubben ska ha rätt att bruka lokalen varje
onsdagskväll även i fortsättningen. Vilket medför att klubben inte har några utgifter för
onsdagsaktiviteten.
Sommarläger
Under en vecka i juli samlades 19 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.
Universeum
Under helgen den 7-8:e mars så var Göteborgs Go-klubb inbjudna till Sveriges nationella
vetenskapscentrum Universeum för att lära ut go till nyfikna besökare. Vi använde samma upplägg
som på Världskulturmuséet hösten 2014, d.v.s. vi lärde mest ut "capture go" på 9x9-bräden. Precis
som på Världskulturmuséet så blev det stor succé! Många av de som lärde sig spela var barn i olika
åldrar och de fattade snabbt både hur spelet fungerade och hur roligt det kan vara. När vi lämnade
Universeum på söndagskvällen så hade vi lärt ut reglerna till över 180 personer under helgen. Vi
som var där tyckte det var jättekul och rekommenderar varmt andra att visa upp go på liknande
ställen runt om i Sverige.
Klubbmästerskap
Spelades 12:e april på Skolgatan 21. Ett stort grattis till 2015 klubbmästare: Robin Nilsson.
SM
I år spelades SM i Göteborg i schackförbundets lokaler, 15-17:e maj. Turneringen annordnades i
nära sammarbete med Svenska Goförbundet, och var mycket lyckat. Totalt deltog 39 gospelare. Ett
stort grattis till 2015 års svenska mästare: Fredrik Blomback.
Göteborg Open
I november spelades den 31:e upplagan av Göteborg Open på Göteborgs schackförbund på
Vegagatan där 38 spelare deltog. Ett stort grattis till årets vinnare, Charlie Åkerblom. Vi har nu
etablerat ett format som ger en bra turnering till en rimlig arbetsbörda för organisatörerna.
Världskulturmuseet
Under höstlovet 2015 blev Göteborgs go-klubb återigen inbjudna av Världskulturmuséet att
visa upp Go för nyfikna besökare. Ett stort tack till Harry för sin insats att lära ut go till många
nyfikna unga!

Revisionsberättelse för Göteborgs Go-klubb
(org. nr 802446-9499) verksamhetsåret 2015
Jag har granskat bokslut, bokföring och styrelsearbete för Göteborgs go-klubbs verksamhet under år
2015. Syftet med revisionen är att kontrollera att styrelsen inte handlat i strid med föreningens
stadgar. Jag har granskat styrelsens beslut utifrån mötesprotokoll och övrig tillgänglig
korrespondens inom styrelsen. Jag har också kontrollerat den ekonomiska rapporten mot de
transaktioner som finns på klubbens plusgirokonto. Enligt min mening finns ingen anledning till
anmärkning. Jag rekommenderar därför årsmötet 2016 att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015.

Göteborg den 23:e mars 2016

______________________________________
Eskil Varenius, Förtroendevald revisor

Verksamhetsplan 2016
Onsdagskvällarna
Vi fortsätter med onsdagsträffarna även nästa år. Då klubben ej längre betalar hyra kan aktiviten
fortgå utan kostnad så länge det finns medlemmar som är intresserade av att hålla klubben öppen.
Klubbmästerskap
Ett klubbmästerskap kan annordnas med en relativt liten arbetsinsats och planeras i april eller maj.
Sommarläger
En mycket prioreterad aktivitet för klubben är vårat mycket uppskattade sommarläger. Planen är
att köra samma upplägg som förra året.
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
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.

BUDGET för verksamhetsåret 2016 (SEK)
Göteborgs go-klubb
Org.nr 802446-9499
Intäkter
Medlemsavgifter för 15 medlemmar á 200 SEK
Utgifter
Hyra spellokal 2016
Avgift plusgirokonto
Övrigt (event, fika, etc.)
Förväntat resultat

3000

0
600
2400
0

Kommentarer
Budgeten ovan är baserad på de faktiska kostnaderna för verksamhetsåret 2015 (se bokslut) samt
det faktum att vår hyresvärd har beslutat sig för att inte kräva någon hyra på obestämd framtid. Vi
förväntar oss att sommarlägret 2016 och Göteborg Open 2016 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.

