
Styrelsemöte i Göteborgs go-klubb 09-08-27

Närvarande: Eskil Varenius, Lukas Lindroos, Magnus Sandén, Erik Engvall

§1 Mötet öppnas

§2 Ordinarie verksamhet
Start nästa vecka, onsdag 2/9. Mail går ut när vi fått klartecken att vi kan vara i lokalen.
Lukas ska prata med Cintra och boka tider inför hösten. Frågan om att få tillgång till fler nycklar 
ska också tas upp.

Det ska förhandlas om ett riktigt kontrakt för hyran av vår spellokal. För vår och uthyrarens 
säkerhet. Saker som vi gärna vill ha med i kontraktet utöver praktiska detaljer:

– att ingen hyra utgår om det saknas tex stolar i lokalen eller om vi behöver städa orimligt 
mycket

– att våra möbler som finns i lokalen får användas av övriga som bokar lokalen
– att hyran betalas i efterskott kvartalsvis
– hur avbokning av tider ska ske från båda håll, förslag på två veckors varsel.

§3 Göteborg Open 2009
Förslag 28-29:e november (första advent) i första hand, eller 14-15:e november i andra hand.
Så snart lokal och datum är spikade meddelas Svenska goförbundet samt att arrangemangsbidrag 
från Sverok ska sökas.

-- lokal -- (preliminärt)
Fritids, festlokal som Chalmers Studentbostäder (CSB) äger, ligger vid fysiken, gibraltargatan 78.

Tänkt som spellokal. Man får dock inte sova där. Eskil har bokat fredag 28:e kl 15 till 
måndag 30:e kl 12. Totalkostnad för helgen 2500kr, billigt! Denna lokal är upptagen 14-15:e 
november.

-- sova -- (förslag)
Rotary och VolratTham idrottshallar. Erik kollar.
Skolidrottshallar, via gbg stad.
Kalle glader, festlokal på Chalmers också via CSB.
Besökslägenhet på CSB, finns med fyra sängplatser för 350kr/natt. Finns plats för fler på golvet, 
ligger granne med spellokalen Fritids.
Besökslägenheter på SGS, korridorsrum på Olofshöjd. Tvåbäddarsrum. Ca samma pris som på 
CSB, ca 10 gångväg från Fritids.

--övrigt --
Kontakt har tagits med Henrik Rydberg som tidigare varit med och arrangerat Gbg open, han är 
med i projektgruppen och ett möte med honom önskas så snart som möjligt.
Erik kollar om Björn Klockjung Johansson kan ordna affisch. Affischen skall vara klar senast 1 
oktober. Om inte Björn kan så kollar vi med Simon Farsi.
En anmälningsfunktion skall ordnas för turneringen på hemsidan. Fixas efter diskussion med 
Henrik som gjort sådana funktioner tidigare år.

§4 Sverok
1) Spelveckan. Sverok anordnar något som kallas Spelveckan där anslutna föreningar kan visa 

upp sin verksamhet under höstlovet. För detta kan föreningarna få pengar samt bidrag till 



utrustning beroende på hur många personer föreningen når ut till. Detta låter intressant då vi 
skulle kunna få upp till 5000 SEK samt publicitet. Eskil tar kontakt med Sverok angående 
vad som menas med "nå ut till 100 personer". Spelveckan diskuteras vidare på nästa 
styrelsemöte när vi vet mer.

2) Verksamhetsbidraget för 2009 går ännu ej att söka. Detta beror på att Sveroks 
bidragssökningssystem gick sönder våren 2009. Bidragen för 2008 släpar därför efter och 
först under sommaren har systemet lagats och bidragen för 2008 rullar nu ut. Eskil får 
loginuppgifter för att söka bidrag för 2009 snarast efter att Sverok är klara med sina 
eftersläpande utbetalningar.

§5 Budget
Skulden till Plusgirot är betald. Just nu finns 150kr i kassan. Vi har ingen skuld för lokalhyra för 
våren -09. Vi väntar på verksamhetsbidrag från Sverok, tills dess är likviditeten låg i föreningen.

§6 Falkenberg
Göteborgs go-klubb kommer att åka till muséet i Falkenberg 3:e oktober och visa upp gospelande. 
Reseersättning och lättare lunch utgår från muséet. Cirka 5 personer kan åka från oss. Magnus, 
Lukas, Ross har än så länge visat intresse.

§7 Övriga frågor
Policy angående reseersättningar väntar vi lite med tills det finns pengar i föreningen att betala ut  
ersättningar med. 

Nya lås till skåpet med bräden har inhandlats av Lukas.

§8 Mötet avslutades

Vid pennan Justeras

Erik Engvall, sekreterare Magnus Sandén, ordförande


