Planeringsmöte för Göteborgs go-klubbs sommarläger 2017
När: 2017-06-21 kl 1945-2045
Var: Klubblokalen på skolgatan 21
Närvarande: Eskil Varenius, Robin Nilsson, Magnus Sandén, Robin Bergmark, Lukas Lindroos
1. Boende
Robin N har dubbelkollat att vi har vår bokning den 12-16:e juli som planerat. Eskil
har sammanställt en lista över alla deltagare. Vi blir i nuläget 22 boende och 20
spelande. En spelande person deltar endast onsdag-torsdag och en annan spelande
person deltar fredag-söndag. En person stannar en dag innan och en dag efter lägret
på gården (och deltar hela lägret).
2. Förslag på övriga aktiviteter
a. Vi har fått ett förslag om att visa filmen ”The Surrounding Game”. Det vore
kul, men tyvärr så finns inte filmen att köpa ännu. Om vi hinner få tag på
filmen och projektor innan lägret så visar vi den gärna men just nu ser det
svårt ut. Robin N kollar om det finns projektor och ljud att låna på
Sjöviksgården.
b. Det lär finnas en ångbåt som går på sjön Mjörn. Lukas kollar tider etc. Vi kan
bestämma detta på plats i mån av intresse och tid.
c. Det finns också en gammal järnväg i närheten, i Gräfsnäs. Om intresse finns så
kan vi eventuellt ordna en tur där också. Lukas kollar tider etc.
d. Det går också att paddla kanot på lite olika ställen, som vi gjort tidigare. Vi
undersöker detta närmare lägret, svårt att boka i förväg p.g.a. väder och
okänt intresse bland deltagare.
3. Tider
Robin N vet ännu inte om han får semester i veckan. Lukas kommer tidigast kl 16 på
onsdagen men har då med sig en bil. Eskil, Magnus och Robin B kan vara på plats
mellan 1-2 på onsdagen för att ta emot mat etc. De första deltagarna kommer mellan
15-16 på onsdagen.
4. Frakt av utrustning
Eskil har bräden och stenar hos sig. Lukas kan hämta dem på förmiddgen den 12:e
med sin bil, och sedan köra dem till lägret. Lukas kan då också ta med en gitarr, några
brädspel samt badminton-utrustning som finns hos Eskil. Lukas kan köra hem
utrustningen till Eskil igen efter lägret.
5. Mat
Vi beslutade att servera följande luncher:
Torsdag: Göttbullar (ansvarig Eskil)
Fredag: Ratatouille (ansvarig Magnus)
Lördag: Falaffel (ansvarig Robin N)
Söndag: Sötpotatissoppa med kikärtor och bröd (ansvarig Lukas)
Frukost alla dagar: Eskil serverar på morgonen.
Magnus och Lukas beställer mat veckan innan lägret på mat.se. De kollar då med
Eskil om vi fått några ytterligare deltagare.

6. Morgontsumego
Robin N + Robin B ordnar morgontsumego. Robin B kan skriva ut.
7. Övriga frågor
a. Köksutrustning: Robin N kollar om det finns matberedare i köket. Om inte så
kan Robin B ta med sin
b. Lukas tar med en fotboll
c. Eskil tar med badminton
d. Det kunde vara kul med ett kubbspel. Vi kollar om någon av deltagarna vill ta
med.
”Att göra”-lista
Robin N: Ring Sjöviksgården och fråga om det finns matberedare i köket. Fråga också om det
eventuellt finns projektor + ljud för att visa en film i samlingsrummet. Göra tsumego med
Robin B.
Magnus: Beställa mat (inklusive frukost) på mat.se med Lukas.
Robin B: Göra tsumego med Robin N.
Lukas: Beställa mat med Magnus. Hämta utrustning hos Eskil med bil.
Eskil: Skicka infomail till alla deltagare ca två veckor innan. Då fråga om kubb om vi inte
redan hittat något. Påminna de som inte betalt. Lotta matcher på lägret.

