
Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 091123
Närvarande: Eskil, Magnus, Lukas, Erik

§1 Mötet öppnas

§2 Göteborg Open

Affischer och flygblad är klara, de sätts upp tisdag 24/11 kl 0900 av styrelsen.

Spelutrustning har vi i nuläget 20 uppsättningar bräden och stenar samt 12 uppsättningar klockor. Vi 
behöver ytterligare 8 klockor, Magnus mailar Mats (Mohsart) angående detta. Eskil kollar med 
Henrik om det är rimligt att räkna med 40 spelare, i dagsläget är 32 st anmälda.

Lukas lär sig programmet Goblin som är turneringsprogrammet som har används tidigare. Lukas tar 
även med laptop (windows) under helgen. Henrik tar med skrivare, Lukas kontaktar honom 
angående detta.

Spellokal under kontroll, bokad och betald. Eskil sköter kontakterna. Vi möblerar spellokalen på 
fredag. Vi har tillgång till lokalen från 15.30 på fredag. Ev skärmar till avgränsning för en 
loungedel? Kaffebryggare? Lukas har en.

Sovplatser:
4 sängplatser + ca 4 på golvet i den bokade sovlokalen
2-3 platser hos Johan Liedman
Inga platser hos Eskil
Ev plater hos Erik och Lukas
Styrelsen behöver maila ut på maillistan angående fler att inackordera gäster hos.
Eskil frågar Henrik om hur många som vi behöver fixa sovplats till samt vad ett rimligt pris för 
detta boende kan vara.

Ett infoblad ska skrivas innehållande tävlingsinfo, matplatser, kontaktnummer mm, Erik kollar på 
detta. Vi behöver även en skylt med karta till spellokalen att ställa upp på lämpligt ställe på  
Gibraltargatan 78.

Mohsart har ett bord med goutrustning att sälja. Fler än fyra vinster i turneringen kan ge ett pris i 
form av en pryl/sak på bordet. Magnus sköter kontakten här. 

Kaffe och The bjuder turneringen på. Termosar vore bra (pumpvarianten), kolla med 
ChalmRest/Byssan samt Artisten.

Vi planerar även att sälja lite allmänt fika i lokalen. Erik ansvarar för planering av detta.
Det finns några överblivna tröjor från förra årets turnering. Dessa kan säljas i shopen och  eventuellt 
ges bort om de inte sålts, idé från Erik är att turneringskommitéen kan bära dessa så att det syns 
vilka man kan fråga om saker.

Eskil kollar med John för att spika nivåer på prispengar.

§3 Mötet avslutas

Vid pennan Justeras

Erik Engvall, sekreterare Magnus Sandén, ordförande


