
Styrelsemötesprotokoll

Göteborgs go-klubb

2010-06-23

Tid och plats: 23 juni 2010 kl 17.30-18.30. Skolgatan 21, Göteborg.

Närvarande: Viktor Essle, Jakob Bing, Eskil Varenius, Magnus Sandén.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Viktor Essle förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande

Viktor Essle valdes till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Eskil Varenius valdes till mötessekreterare.

§4 Val av justerare tillika rösträknare

Magnus Sandén valdes till justerare tillika rösträknare.

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enhälligt.

§6 Göteborg open 2010

Höstens turnering “Göteborg Open 2010” diskuterades översiktligt. Vi börjar med att undersöka
vilka lokaler som finns lediga helgerna i november. Vi vill också se till att evenemanget inte
krockar med andra större turneringar i Europa.

Tills nästa möte:

• Eskil kollar upp FRitids på Gibraltargatan 78 där vi var förra året.

• Eskil kollar också upp Samskolan, pris och övriga villkor.

• Styrelsen undersöker datum för övriga turneringar i Europa i november.

• Styrelsen undersöker fördelar och möjligheter med en Pandanet-turnering.

Längre fram:

• Styrelsen kollar med Ulf om han kommer, och om han har kontakt med McFayden.

• Styrelsen kollar med Catalin T om han skulle vara intresserad av att medverka.

• Styrelsen undersöker möjlighet att låna utrustning från andra klubbar.

• Styrelsen frågar Mats Hjalmarsson om han vill deltaga med försäljning under turneringen.

§7 Hikari-con 2010 (schillerska gymnasiet, 3-5 september)

Vi är anmälda till evenemanget Kikari-con 2010. Det är gratis för oss och tanken är att vi tar
med några bräden och försöker synas. Ett bra tillfälle att sprida Go till intresserade!

• Styrelsen undersöker tills nästa möte om Hikari-con 2010 möjligen sammanfaller med
Sveroks spelvecka 2010. Även andra möjligheter till bidrag för Hikari-con bör undersökas.
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§8 Nästa möte

Nästa möte beslutades äga rum onsdagen den 7:e juli kl 17.30 i spellokalen på Skolgatan 21.

§9 Övriga frågor

• När blir nästa klubbturnering?

Innan Göteborg Open, datum bestäms efter att datum för Göteborg Open spikats.

• Från föregående protokoll 2010-03-24: nästa möte skulle hållas innan den 18 april men
blev aldrig av. Varför? Mötet behövdes inte då allt var klart inför turneringen och ströks
därför.

• Vad har hänt med pokal och logotyp sen klubbmästerskapet? Dan Li har pokalen hemma
och han är i Borlänge. Vi diskuterare vidare om gravering och logotyp när Dan kommer
tillbaka till Göteborg med pokalen.

§10 Mötets avslutande

Ordförande Viktor Essle förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet

_________________

Mötessekreterare Eskil Varenius

_________________

Ordförande Viktor Essle

_________________

Justerare Magnus Sandén
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