
Styrelsemötesprotokoll

Göteborgs go-klubb

2010-07-21

Tid och plats: 21 juli 2010 kl 17.30-18.10. 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

• Angående Pandanet: Magnus Sandén fick svar från Martin Stiassny, ansvarig för Leksand
Open. Han rekommenderar oss att lägga pengarna på annat än Pandanet. Pandanet är
enligt honom bara intressant för de europeiska topspelare som försöker livnära sig på Go,
och de kommer ändå inte till en relativt liten turnering som Göteborg Open. Styrelsen
beslutade att Göteborg Open 2010 inte skall vara en Pandanetturnering.

• Angående datum: Martin Stiassny tipsade också om att vi bör kolla den tyska turner-
ingskalendern på www.dgob.de innan vi bestämmer ett datum för Götebor Open. Vi har
kollat och det är blitzmästerskap den 6:e november i Bochum. Martin tipsade oss också
om att annonsera på det tyska forumet på www.dgob.de.

Styrelsen beslutade dock att trots detta anordna Göteborg Open helgen den 5:e till 7:e
november. Detta eftersom det är en stor fördel att ha det på höstlovet och dessutom
under Sveroks spelvecka. Detta för att vi både har möjlighet att hyra en skola även
dagtid på fredagen, samt att vi kan få bidrag från Sverok.

• Angående lokal: Vi har preliminärbokat FRitids där vi var förra året. Vi kan vara ca 45
personer där men tyvärr finns ingen möjlighet till övernattning. Eskil har ringt
Vasaskolan men de lokalansvariga har semester och är tillbaka den 9:e augusti. Vi ringer
igen då. Eskil har också ringt Göteborgs Högre Samskola. Även de har sommarstängt,
och vi får återkomma den 2:e augusti.

Styrelsen beslutade att fortsätta leta lokaler och att även maila ut på klubbens mail-
inglista för att få hjälp med att hitta lokal. Vi vill ha en lokal centralt, för minst 60 pers.
Övernattningsmöjligheter är ett klart plus, till exempel en gymnastiksal. En skola låter
således som ett bra alternativ.

• Angående proffs: Ulf har ännu inte skickat vidare något svar från Matthew McFayden.
Viktor har skissat på en inbjudan till Catalin T, men Ulf sa att han nog är dyr. Det
verkar dock som vi kan få bidrag från Sverok som täcker delar av utgifterna för att hyra
in ett proffs. Martin Stiassny rekommenderade oss att hyra Yoon Young-Sun, 8 dan Pro
som bor i Hamburg. Hon vill ha resan betald, 300 Euro för helgen, “private accommoda-
tion” samt några mål mat.
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Styrelsen beslutade att fortstätta undersöka om det finns andra proffs som är intresserade
av att komma den 5-7 november och hur mycket det skulle kosta.

§7 Sverok

Eskil och Magnus har kollat upp vilka bidrag vi kan söka genom Sverok. Följande finns:

Grundbidraget söker vi automatiskt när vi registrerar medlemmar och hittils har vi fått 4750
detta år. Vi får ytterligare 75 sek per medlem som är 7-25 år gammal.

Lokalbidraget kan vi söka om vi kan ordna ett formellt hyresavtal för lokalen som vi kan
skicka in till sverok. Det kan troligen ge oss 25% av vår årskostnad på ca 7000 SEK, d.v.s. ca
1500 SEK. Frågan lyftes även förra året med Cintra, men det var svårt att ordna ett avtal då
pga hur lokalen hyrdes vidare i olika led. Styrelsen bör på sikt undersöka möjligheterna att få
fram ett hyresavtal under 2010, men framförallt kanske för 2011.

Det lilla träffbidraget på 200 SEK kan sökas för att anordna en öppen träff (vi måste kunna
ta emot intresserade icke-medlemmar). Man kan söka för max en träff per tvåveckorsperiod, och
man måste rapportera in träffen senast 5 dagar innan hos sverok.

Det stora träffbidraget på 40 SEK per deltagare (max 8000) kan sökas av oss för Göteborg
Open 2010. Det kallades förra året arrangemangsbidrag och gav oss då 40*30=1200 SEK.
Styrelsen beslutade att vi bör söka detta bidrag så fort vi vet mer om var och hur Göteborg
Open sker 2010.

Spelveckan infaller v44 under 2010, d.v.s. på höstlovet för Göteborgs skolor. Helgen denna
vecka är den 5-7 november då Göteborg Open sker. Vi bör kunna få upp till 3000 SEK av
Sverok för att vi ordnar Göteborg Open 2010 som ett Spelveckan-arrangemang. Styrelsen
beslutar att söka detta bidrag snarast.

Sverok Västs projektbidrag är ett mer diffust bidrag. De vill ge bidrag till punktinsatser,
inte löpande kostnader. Det verkar som att vi skulle kunna söka detta för att betala (delar av)
kostnaden för att hyra in ett proffs till Göteborg Open. Styrelsen beslutade att söka detta
bidrag så snart budgeten för Göteborg Open är formaliserad.

§8 Ekonomi

Hyran för våren (januari-juni 2010) var 3550 SEK och har betalats av Eskil via internetbanken.

§9 Nästa möte

Nästa möte beslutades äga rum när det behövs. Vi sköter kontakten på mailinglistan och jobbar
vidare inför Göteborg Open 2010.

§10 Övriga frågor

Kan vi få bidrag från Studiefrämjandet? Magnus ringde för att fråga men fick svaret att de har
sommarstängt. Styrelsen beslutar att kollar med dem igen när de öppnar igen den 2:e augusti.

§11 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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