
Årsmöte Göteborgs go-klubb 2018-03-21
Org. nr. 802446-9499

Närvarande: Robin Nilsson, Magnus Sandén, Viktor Having, Lucas Bäckvall, Gustaf Kalander, Robin 
Bergmark, Lukas Lindroos

1. Mötet öppnas
Robin N förklarar mötet öppnat klockan 19:10
2. Mötets behörighet
Mötet har i enlighet med stadgarna utlysts två veckor i förväg på facebook, mejllista och hemsida.
Beslut: Mötet fanns behörigt
3. Val av mötets ordförande
Beslut: Robin N väljs som mötesordförande
4. Val av mötets sekreterare
Beslut: Magnus väljs som mötessekreterare
5. Justeringmän
Beslut: Robin B och Lukas väljs att justera protokollet
6. Verksamhetsberättelse
Vice ordförande Robin N läste upp verksamhetsberättelsen (se bilaga 1)
7. Ekonomisk berättelse
Kassör Magnus läste upp ekonomiska berättelsen (se bilaga 2)
8. Revisionsberättelse
Revisor Lukas läste upp revisionsberättelsen
9. Ansvarsfrihet
Beslut: Mötet beviljar enhälligt 2017 års styrelse ansvarsfrihet
10. Årets verksamhetsplan
Beslut: Styrelsens förslage på verksamhetsplan (se bilaga 3) godtogs i sin helhet
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Beslut: Styrelsens förslag på budget (se bilaga 4) godtogs i sin helhet
Beslut: Medlemsavgift för 2018 fastställdes till 200SEK
12. Val av årets styrelse
Beslut: Robin Nilsson väljs som ordförande, Magnus Sandén väljs som kassör och Robin Bergmark väljs 
som sekreterare. Robin Nilsson och Magnus Sandén tecknar firman var för sig.
13. Val av årets revisor
Beslut: Lukas Lindroos väljs till revisor
14. Övriga frågor
Beslut: Mötet beslutar att Robin Nilsson blir kontaktperson för förening gentemot skatteverket.
15. Mötets avslutande
Robin N förklarar mötet avslutat klockan 19:53

Ordförande Sekreterare

______________________ ______________________
Robin Nilsson Magnus Sandén

Justerare Justerare

______________________ ______________________
Lukas Lindroos Robin Bergmark



Verksamhetsberättelse Göteborgs goklubb 2017

Ordinarie spelträffar
Klubben har varit öppen för spel varje onsdag kväll hela året, bortsett från veckan för sommarlägret 
samt några veckor kring jul och nyår. Träffarna består vanligtvis av go-spelande och samkväm, men
vi har även haft några specialtillfällen då vi bland annat har spelat korrespondensmatcher mot andra
svenska goklubbar. Utöver de vanliga träffarna har klubben även anordnat sporadiska spelträffar på 
Fröken Olsson’s kafé på söndagar.

Klubbmästerskap
Söndagen den 14 maj anordnade klubben ett klubbmästerskap i lokalen på skolgatan då 12 spelare 
kom för att göra upp om vem som skulle bli klubbmästare 2017. Vinnare blev Viktor Essle som, 
efter att glänst med sina go-talanger, kunde tillskriva sig titeln. Utöver äran fick de bäst placerade 
även var sitt presentkort hos GoButiken samt gratis inträde till årets upplaga av Göteborg Open.

Sommarläger
Den 12 till den 16 juli anordnade klubben i vanlig ordning ett sommarläger på Sjöviksgården i 
Sjövik. Totalt kom 23 spelare från hela Sverige för att sola, bada och spela go. Ett nytt inslag i årets 
läger var att vi på torsdagskvällen spelade en gemensam match mot Stockholms goklubb över 
internet, vilket uppskattades av lägerdeltagarna.

Göteborg Open
Sista helgen i November gick årets Göteborg Open av stapeln. Årets upplaga av turneringen såg 49 
deltagare och vinnare blev Jonas Welticke 6d från Tyskland. Turneringslärare i år var Su "Jeff" 
Yang, som är mest känd för att ha tränat Antti Törmänen till att bli proffs i Japan. Jeff bjöd samtliga 
spelare på reviews mellan ronderna och höll även en ddk-lektion på fredagkväll samt en dan-
föreläsning på lördagen.





Revisionsberättelse för Göteborgs Go-klubb
(org. nr 802446-9499) verksamhetsåret 2017

Jag har granskat bokslut, bokföring och styrelsearbete för Göteborgs go-klubbs verksamhet under år
2017. 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 2018 att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2017.

Göteborg den 21:a mars 2018

Lukas Lindroos, Förtroendevald revisor



Verksamhetsplan för Göteborgs goklubb 2018

Ordinarie spelträffar
Klubben planeras fortsätta hålla öppet varje onsdag kväll under 2018. För att kunna ha aktivitet 
varje vecka krävs att det finns intresse, dels från spelare att besöka klubben och dels från någon 
eller några som ansvarar för nyckeln till lokalen. Vid eventuellt minskat intresse är det fullt möjligt 
att t.ex hålla stängt över sommaren eller att ta ett längre juluppehåll.

GothCon
Klubben är anmäld till att delta i årets upplaga av spelkonventet GothCon, som hålls över 
påskhelgen. Klubben är tänkt att finnas på plats, åtminstone en dag, för att lära ut spelet till nyfikna 
nördar. Magnus och Robin B ansvarar för detta.

Klubbmästerskap
Det är uppmuntrat att klubben anordnar ett klubbmästerskap även i år, då det ger mycket till 
klubbens medlemmar utan att det krävs någon större arbetsinsats från arrangörer.

Sommarläger
Sommarlägret har anordnats varje år under sex års tid och brukar vara mycket uppskattat av 
deltagarna. De som varit aktiva med att arrangera lägret tidigare år verkar vara upptagna med annat 
i sommar och lägret riskerar således att inte bli av under 2018. Om det finns intresse hos tillträdande
styrelse, eller i klubben i övrigt, att anordna ett sommarläger är detta uppmuntrat, men i annat fall 
kan lägret få ta ett uppehåll eller ersättas med någon mer arbetslätt sommaraktivitet.

Göteborg Open
Göteborg Open har arrangerats årligen sedan 1980-talet och är klubbens mest prioriterade 
evenemang. Då klubben inte längre betalar någon hyra för klubblokalen kan det finnas goda 
möjligheter att lägga pengar på t.ex tillresande föreläsare och/eller högdanspelare till turneringen.



BUDGET 2018
Göteborgs go-klubb
Org. nr. 802446-9499

Intäkter
Medlemsavgifter från 15 medlemmar á 200SEK 3000
Bidrag från Robin och Eskil 2000

Utgifter
Avgift plusgirokonto -750
Resultat Göteborg Open -3000
GothCon -700
Övrigt (Klubbturnering, fika, övriga reklamevent, etc) -500

Förväntat resultat 50

Kommentarer
Resultatet för Göteborg Open kan variera mycket beroende på hur många som 
kommer och om vi har proffs eller inte, men ca 3000SEK back är ett lite pessimistiskt, 
men rimligt resultat. Detaljerad budget för eventet sätts av den tillträdande styrelsen 
vid senare datum.


