
Styrelsemöte 2014-09-02

Närvarande: Lukas, Magnus, Robin

1. Val av mötets ordförande

Lukas väljs till ordförande

2. Val av mötets sekreterare

Robin väljs till sekreterare

3. Mötets öppnande

Lukas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

4. Göteborg Open

Vi behöver få upp en inbjudan med anmälan snarast. Lukas har bokat Göteborgs 
schackförbunds lokaler den 21:a till 23:e November för turneringen. Vi anser inte att vi 
behöver sätta någon övre gräns för antal spelare i turneringen men vi kommer att 
begränsa antal övernattande i lokalen till 20 personer. För att försöka minska 
kontanthanteringen på plats vid turneringen erbjuder vi möjlighet att betala i förskott till 
klubbens bankkonto och att på så vis få 50 kronor rabatt på anmälningsavgiften. 

Beslut: Vi begränsar antal övernattande till 20 personer.

Beslut: Lukas hör av sig till Schackförbundet och frågar hur det är med madrasser för 
utlåning.

Beslut: Vi erbjuder möjlighet att betala på nätet och få 50kr rabatt på anmälningsavgiften. 

Beslut: Robin pratar med Pavol, Su Yang och Benjamin och frågar om de vill komma till 
turneringen.

Beslut: Anmälningsavgiften är 300kr.

Beslut: Magnus fixar en hemsida för turneringen.

Beslut: Magnus/Lukas kollar om vi kan låna bil.

Beslut: Lukas frågar Tobias om han vill vara ekonomiansvarig för turneringen.

Beslut: Lukas är korrespondensansvarig inför turneringen.



5. Utåtriktad verksamhet

5.1 Gothcon

Vi väntar med att diskutera medverkan vid Gothcon tills det eventuellt är för sent. 
(Frågan bordläggs tills vidare.)

5.2 Samspel

Robin har häften med regler till spelet go. Klubben har bräden. Vi tycker att det verkar vara
ett bra event för go-klubben att medverka vid. Lukas och Magnus kan se till att det finns 
bräden på plats och emellanåt även gospelare.

Beslut: Go-klubben kommer att medverka vid samspel, 3:e till 5:e oktober.

5.3 Nybörjardag

Vi vill att det hålls ett nybörjarevent på the international learn go week, gärna den 13:e 
september. En tanke är att man kan vara på ett offentligt ställe och ha med flygblad och 
affischer. Det behövs inte mycket mer än ett antal bräden och ett par personer som kan 
lära ut reglerna. 

Beslut: Robin ser över möjligheterna att styra upp ett event.

5.4 Vetenskapsfestivalen

Robin vill jättegärna att vi ska vara med på vetenskapsfestivalen. 

Beslut: Robin kontaktar arrangörerna för festivalen och ser om det finns möjlighet att få 
vara med.

5.5 Världskulturmuseet

Vi har fått en förfrågan om hurvida vi skulle vilja medverka vid Tema: spel på 
världskulturmuseet även i år. Närvarande vid mötet har svårt att vara på plats mer än en 
dag eller två och eventet sträcker sig över en vecka. Vi skulle ha möjlighet att vara där mer
om det även sträcker sig över helgen.

Beslut: Lukas pratar med världskulturmuseet och frågar vilka dagar det rör sig om samt 
om det finns möjlighet att vara där över helgen.



5.6 Confusion

Confusion är ett Japanevent som hålls den 12:e till 14:e december. Vi vill se över 
möjligheterna att medverka där.

Beslut: Magnus kontaktar arrangörerna för att se över möjligheten att medverka

6. Övriga frågor

6.1 Sommarläger

Det finns några få oavklarade saker kvar efter sommarlägret, bland annat har klubben 
några skulder kvar att betala. Vi vill se till att klubben betalar sina skulder till sjöviksgården 
och till dem i styrelsen som lagt ut pengar tills vidare. Vi vill också göra en uträkning av 
årets resultat.

Beslut: Lukas kontaktar Tobias angående att knyta ihop säcken vad det gäller 
sommarlägrets ekonomi m.m.

6.2 Protokoll

Magnus berättar att ett protokoll från ett tidigare möte verkar vara på villovägar då det inte 
synts till på mail-listan eller på hemsidan. Robin påstår sig ha sett ett väldigt kortfattat 
utkast till nämnda protokoll på mail-listan.

6.3 Go-klubb på Lindholmen

Robin nämner att det finns planer på att eventuellt starta en go-klubb på Chalmers 
Lindolmen och undrar om det skulle finnas intresse från go-klubbens sida att samköra 
organisatoriskt. Det skulle innebära att Göteborgs go-klubb skulle ha full bestämmanderätt
över klubben på chalmers samt ha rätt att inkassera alla eventuella intäkter från klubbens 
medlemmar. I utbyte skulle filialen på Lindholmen kunna undvika att vara en egen förening
och på så vis slippa en del byråkratiskt arbete. De närvarande vid mötet kommer överens 
om att klubben just nu inte har något intresse av ett sådant samarbete på grund av det 
extra ansvar som det eventuellt skulle kunna innebära.


