Styrelsemötesprotokoll för Göteborgs go-klubb
Tid och plats: 17.00 – 18.30, 24 mars, 2010. Skolgatan 21, Göteborg.
Närvaro: Viktor Essle, Jon Olsén, Jakob Bing, Eskil Varenius och Dan Li.
§1
Mötets öppnande
Ordförande Viktor Essle förklarade mötet öppnat.
§2
Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade att välja Viktor Essle till ordförande för att leda förhandlingarna för mötet.
§3
Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade att välja Dan Li till sekreterare för att föra protokoll för mötet.
§4
Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valde styrelsemötet enhälligt Eskil Varenius.
§5
Godkännande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen enhälligt.
§6
Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Viktor Essle och Jon Olsén berättade vad de hade fått reda på
angående inköp av pokal. Då Högskoleprovet inträffar den 10 april, 2010, lyftes frågan om att ändra datum
för klubbmästerskapet. Inget nytt om Gothcon.
§7
Klubbmästerskap
Styrelsen beslutade att ändra datum för klubbmästerskapet, till söndagen den 18 april, 2010. Jon Olsén fick
i uppdrag att införskaffa information angående SGFs riktlinjer för anordnande av turnering.
Viktor Essle och Jon Olsén fick mandat för att införskaffa en pokal för max 600 kr. Pokalen ska vara ett
vandringspris som utdelas till vinnaren av det årliga klubbmästerskapet. Pokalen ska ha
ingraveringen ”Klubbmästare – Göteborgs go-klubb”. Varje vinnares namn och det årtal denna person vann
ska ingraveras på pokalen löpande varje år.
Styrelsen beslutade att bjuda på gratis té och kaffe under turneringen. Styrelsen diskuterade eventuella
handikappregler men fattade inget beslut i frågan. Turneringen föreslås börja klockan 10.00, med
registrering 09.15. Formatet blir 4 ronders McMahon, med 30 min/person och byo-yomi. Förslaget
annonseras men kan justeras vid behov. Eskil Varenius sköter annonsering och förtidsregistrering via mejl.
§8
Klubblogotyp
Styrelsen beslutade att tillsätta en kommitté, Logotypkommittén, med uppdraget att ta fram förslag på
logotyp för klubben. Viktor Essle utsågs till Logotypkommitténs enda medlem, han har rätten att tillsätta
fler medlemmar själv, om han redovisar detta för styrelsen.
§9
Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte ska äga rum innan söndagen den 18 april, 2010. Ordförande Viktor Essle
mejlar kallelse med dagordning.
§10
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§11
Mötets avslutande
Ordförande Viktor Essle förklarade mötet för avslutat och tackade deltagarna för visat intresse.
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