
Styrelsemötesprotokoll

Göteborgs go-klubb

2010-10-01

by Eskil Varenius

Tid och plats: 1 oktorber 2010 kl 1600-1645. Teknologgården 2, Göteborg.

Närvarande: Viktor Essle, Eskil Varenius, Dan Li, Jon Olsén, 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 möstessekreterare.

§4 Val av justerare tillika rösträknare.

Magnus Sandén valdes till justerare tillika rösträknare.

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enhälligt.

§6 Göteborg Open 2010, proffsfrågan framförallt

• Vi har fått erbjudande från Cho Seokbin 7D att undervisa för 250 EUR + flygkostnad.

Styrelsen beslutade att detta blir för dyrt i relation till PR-värdet.

• Korean baduk centre har ännu inte svarat. Eskil skall ringa dem senast måndag. Om de
inte svarar tvingas vi betrakta dem som ej intresserade.

• Stockholm har tydligen fått tag i ett proffs till Allahelgona. Eskil kollar med dem senast
måndag om det finns möjlighet att samordna eftersom deras turnering ligger en vecka
innan.

• Om inget av två alternativ ger proffs senast måndag så beslutade styrelsen att annonsera
turneringen utan proffs som en tvådagarsturnering lördag, söndag på Schillerska den 6-7
november. Sökande efter proffs får då fortgå och återintroduceras om en bra lösning kan
hittas. T.ex. kan då en föreläsningsfredag läggas till.

• Styrelsen skall undersöka om det går att sänka kostnaden till 150SEK från 200SEK per
deltagare om det inte kommer proffs.

§7 Mats donation.

En man vid namn Mats har gett klubben 40 SEK som bidrag. Han hävdar att han tidigare
betalat livstids medlemskap och därför är medlem. Tyvärr så kan klubben inte erkänna detta
som medlemskap då hans historia utspelar sig innan klubben formellt grundades som förening
2009. De 40 SEK som vi fått betraktas som en donation och sätts in på klubbens konto.

§8 Nästa möte

Nästa möte beslutas äga rum när det behövs inför Göteborg Open.
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§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§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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