Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 3/11-09
Närvarande: Eskil, Magnus, Lukas, Erik
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§3 Göteborg Open
PR
Sverok vill ha en banner för att vi ska kunna få arrangemangsbidrag, Eskil och Erik fixar en sån
med hjälp av logga och lämplig text och mailar in till Sverok.
Reklam har gjorts på KGS (Gbg- och sverigerummen) och på Goförbundets forum.
Vi behöver även kontakta andra regionala klubbar och informera om turneringen, Erik tar tag i
detta.
Affischer ska tryckas upp på teknologtryck i färg, två versioner; A3 - 100st, A6 – 100st. Björn har
gjort en mycket fin affisch som skall användas.
Beslut:
- att anslå medel ur föreningens kassa för tryck av affischer till Göteborg Open, 100 st A3
och 100 st A6 ska tryckas.
Anmälning
Det har uppkommit frågor om anmälning från folk som är osäkra på sin rank. Styrelsens råd till
dessa är; om osäkerhet på rank anmäl dig ändå till turneringen och ändra din anmälda rank när du
fått kontroll på vad den är.
Det är bra om fler med låg rank anmäler sig för att inte avskräcka lågrankspelare från andra delar av
Sverige att anmäla sig. Några av oss ur styrelsen ser till att anmäla sig de närmsta dagarna.
Material
Vi behöver fler bräden och klockor, vi ska kolla med andra goklubbar (som ska till turneringen) om
det går att låna från dem. Erik undersöker även detta i samband med info om turneringen till andra
goklubbar.
Vi behöver lika många klockor som bräden, i nuläget ca 12 st av varje. Vi har utrymme i budgeten
för att köpa in några nya klockor till föreningen om det visar sig att det behövs.
Frågor
Fråga Mats Hjalmarsson aka:Mohsart
Kommer du dit för att sälja saker?
Vill du ha ett bord med saker att sälja?
Kommer du dit för att spela?
Turneringspris, sak från honom, presentkort hos honom?
Vad vill man ha för klockor?
Fråga Henrik
Vad behöver vi för klockor?

§4 Lokalen
Vi har blivit kontaktade av lokalansvarige som undrade om vi kunde fixa ett nytt bokningsschema
till lokalen, detta skulle ge lite hyresrabatt. Magnus ordnar ett sånt, skriver ut och sätter upp.
Skåpet i lokalen behöver lite omvårdnad, Eskil tar med bågfil och ordnar detta.
§5 Ekonomi
Vi har inte längre en skuld på 900kr i föreningen, vi har numera 6100kr på kontot, av dessa är ca
5000kr fria att spendera på saker enligt budgeten från årsmötet. Tillskottet är framförallt
verksamhetsbidrag från Sverok samt medlemsavgifter.
Vi behöver köpa in nya stolar till lokalen, det är första inköpsprioritet. Lagringsbara stolar, fällbara
eller staplingsbara. 10-20 st.
9x9-bräden behövs i utbildningssyfte. 2-3 st.
På årsmötet kom frågan om resebidrag upp, vi skulle behandla detta när pengar inkommit till
föreningen vilket nu här hänt. Dock är den närmsta framtidens ekonomi något osäker.
Styrelsen beslutar:
– att inga resebidrag kommer att beviljas innan Göteborg Open's resultat är klart.
Eskil informerar kort om Sveroks anmälningssystem på deras hemsida.
§6 Spelveckan
Den var förra veckan, ingen hann planera under tentaveckan så det blev inget event från go-klubben
detta år.
§7 Falkenberg
Magnus, Lukas, Ross och Johan var nere i Falkenberg på en spelutställning på ett museum där. De
spelade go med besökare och berättade om spelet under ca 5h. Ungefär 20 besökare kom och tittade
och spelade under dessa timmar. Göteborgs go-klubbs del i utställningen var mycket uppskattat från
både besökare och personal på muséet. Go-klubbens bräden och stenar användes vid tillfälle.
§8 Stadsbiblioteket
Viktor och Lukas gjorde Goreklam i stadsbiblioteket som ett försök att värva nya medlemmar. Stor
genomströmning på folk och några intresserade av att gå med i klubben. Go-klubbens bräden och
stenar användes även vid detta tillfälle.
§9 Övriga frågor
Utlåning av utrustning
Diskussion angående riktlinjer för utlån av föreningens utrustning. Styrelsen enades om följande:
– Endas medlemmar får låna saker.
– Endas utlån för event, ej för eget bruk.
Ordentliga rutiner för utlåning behövs, protokoll med underskrifter och liknande. Lukas är
utrustningsansvarig och tar tag i detta.
Utlånat i nuläget:
– Lukas har 13x13-bräde och stenar, från Falkenbergbesöket
– Viktor har 13x13-bräde och stenar, från Stadsbibliotekbesöket
§10 Mötet avslutas
Vid pennan
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