Styrelsemöte i Göteborgs go-klubb 09-09-17
Närvarande: Eskil Varenius, Lukas Lindroos, Magnus Sandén, Erik Engvall
§1 Mötet öppnas
§2 Göteborg Open 2009
Plats – Fritids på Gibraltargatan, kommer bli jättebra. Fin lokal med bra stolar och bord. Tillgång
till storkök samt porslin finns också.
9 st är anmälda i nuläget.
Regler, rundor, tider, enligt förslaget på Henriks hemsida, http://bitmath.se/GO2009/
Vinster 250-500-1000 kr i prispengar kanske är rimligt. Var ligger nivån? Eskil kollar detta med
Henrik i samband med övriga budgetpunkter. Eventuellt kan priset kombineras med till exempel
presentkort på Goshop för bokinköp tex. Kanske kan gå att få något sponsrat.
Boende - vi har 4 sängplatser hos CSB, det går även att sova på golvet där. Kök finns i lägenheten
som ligger ca 50 m från spellokalen. 2 veckor innan bokningen kan lägenheten sägas upp utan att
det kostar oss något. Mellan 4 och 10 personer uppskattar vi kan behöva boende i samband med
Gbg Open09, detta kommer inte att vålla några problem då det förutom detta boende går att inhysa
folk hos spelare boende i Göteborg.
Tävlingsavgift 250kr som det står nu. Verkar vettigt, kanske lite högt. Billigare under en viss grad
kan vara lämpligt, tex 15k. Sthlm open kostar 65kr under 15k, övriga 200kr, under 16 år gratis
Nytt förslag är 200kr som grundpris respektive 100kr för spelare under 15k. Att betala kontant vid
registreringen på lördagen (i SEK). Vi ber Henrik ändra på sidan!
Ingen anmälningsdeadline behövs för turneringen. Vill man få boende genom oss så vill vi veta det
senast 2 veckor innan turneringens början.
Goklockor måste fixas fram på något sätt. Vi har ca 9 digitala klockor samt 10-15 analoga klockor
som inte klarar övertiden. Vi har ca 10-15 bräden, 5 uppsättningar kinesiska stenar samt ca 10
uppsättningar glasstenar. Toppnoteringen ligger på 63 deltagare vilket innebär att vi behöver få tag
på mer spelutrustning. Det går förmodligen att låna bräden, stenar och klockor från andra
Goklubbar runt om i Sverige. Vi avvaktar med detta lite tills vi vet mer hur många deltagare som
kommer att delta i Gbg Open09.
Björn fixar affisch till den 1:a okt. Tema liknande tidigare års affischer, kontakt med förra årets
affischmakare har tagits. Trycks på Teknologtryck i färg i A4-format. Erik meddelar Björn.
Vi i styrelsen behöver lära oss turneringsprogrammet samt läsa på om turneringsformen. European
supercup-status har vår turnering. Vad innebär detta? Vi undersöker med Henrik.
En deltagare i Gbg Open09 behöver inte spela för en klubb för att få spela. Det kan dock finnas
poänger med att representera en klubb, vi kollar upp vad som gäller med t ex kval till VM mm.
§3 Ordinarie verksamhet
Lokalen
Det pågår byggnadsarbeten på innergården. Arbetarna använder sig av lokalen på dagarna, detta
innebär att lokalen ofta är stökig när vi kommer dit. Vi får halverad hyra under den period som detta

fortsätter, ev i 10 veckor. Någon behöver vara där mer i förväg den närmsta tiden för att städa
undan. Notera i närvarologgen hur stökigt det är, vi försöker fixa gratis hyra vid orimligt mycket
städning.
Hyreskontrakt
Efter att ha diskuterat med Cintra har vi insett att det är onödigt krångligt att skriva ett kontrakt då
kontaktpersonen Cintra inte har makten att utfärda kontrakt. Det rör sig om små summor för hyran
samt att samarbetet har fungerat fint under många år. Därför nöjer vi oss med den muntliga
överenskommelsen vi har med kontaktpersonen Cintra angående vår spellokal.
Övrigt
Lite snickeri kvar med låsandet av skåpen. Kommer att åtgärdas vid lämpligt tillfälle.
Ca 10 personer har kommit per speltillfälle under terminsupptakten. Får ses som bra då vi endast är
15 medlemmar i föreningen i nuläget.
§4 Spelveckan - Sverok
Förra mötet diskuterades en spelvecka som Sverok anordnar. Där kan man få bidrag när man
genomför olika events. Vi vet lite mer nu än förra veckan. Närvarorapportering behövs ej, en
ungefärlig uppskattning av deltagarantalet räcker.
Johan Liedman i klubben intresserad av att hjälpa till med arrandet av detta. Vi diskuterar med
honom vad han tror är ett lämpligt event.
Projektbeskrivning, budget, annonsering på hemsidan samt att skicka in rapport i efterhand är vad
Sverok kräver i pappersarbete. En del saker ska skickas in i förväg och godkännas, absolut senast en
vecka innan eventet äger rum. Veckan att genomföra eventet är 23:okt - 1 nov.
Vi jobbar vidare med detta då det kan generera publicitet till go-klubben samt även ge ett tillskott i
kassan.
§8 Mötet avslutades
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