Styrelsemötesprotokoll för Göteborgs go-klubb
Tid och plats: 17.00 – 18.00, 3 november, 2010. Skolgatan 21, Göteborg.
Närvarande: Viktor Essle (VE), Eskil Varenius (EV), Magnus Sandén (MS) och Dan Li (DL).
§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
Göteborg Open
Enligt tidigare beslut äger Göteborg Open 2010 rum den 5-7 november på Schillerska gymnasiet.
Styrelsen tog fram en arrangörsplanering för turneringens första dag.
MS skall tillsammans med DL hämta det inbjudna föreläsande proffset Kim Sungrae(KS) vid
Landvetter flygplats, och därefter skjutsa honom till hans hotell. Under tiden skall EV och Lukas
Lindroos (LL) befinna sig på Schillerska gymnasiet (SG) för att börja med att ställa iordning
möblerna samt sätta upp diverse skyltar för att underlätta orienteringen på SG.
DL skall ackompanjera KS tills föreläsningarna börjar, om KS så önskar. MS skall efter att ha
lämnat av DL och KS åka vidare för att hämta upp VE och hans skrivare, samt material från
klubben, till SG. KS kommer till SG innan 16.00, då den första föreläsningen börjar. Innan dess
skall EV ha checkat av läget med vaktmästaren på SG.
Gratis kaffe och te, samt snacksförsäljning skall finnas. VE och MS tar med sig kylskåp,
vattenkokare och kaffebryggare. Jakob Bing och Jon Olsén utsågs till nattansvariga, och skall
vara ansvariga över övernattningen i Schillerska gymnasiet.
§7
Göteborgs stadsbibliotek
Lördagen den 13 november händer Nordisk Speldag på Göteborgs stadsbibliotek. Viktor föreslog
att han tar med några från klubben, några bräden och hittar en plats på Stadsbiblioteket från ca
kl 11 och framåt för att visa upp Go. Mötet gillade detta förslag.
§8
Världskulturmuséet
Världskulturmuséet anordnar en kväll för spel torsdagen den 4 november. Viktor föreslog att han
tar med någon/några andra ur klubben samt 4-5 bräden och visar upp Go. Mötet gillade detta
förslag.
§9
Sverok
Sverok har skickat diverse saker till Göteborgs Go-klubb (co Eskil Varenius), styrelsen diskuterade
hur dessa skall användas, men beslutade att bordlägga frågan då inga självklara
användningsområden hittades. Följande saker har mottagits:
-

2 st frågespel Besserwisser
7 st T-shirts av olika storlekar, röda med gul sverok-logga
36 st tärningar
5 st nyckelband, gula med sveroktext
5 st pennor, svart-gula med sveroktext
4 st dokumentskyddsmappar (pappliknande) med omslagsbilder på en varg och lite

annat. Rätt fräsiga. Med sveroklogga.
- 5 st vykort med sveroklogga
Eskil Varenius har lagt in alla ordinarie klubbträffar i Sveroks system, vilket innebär att klubben
nu även får Sveroks “lilla träffbidrag” á 200kr för var annan klubbträff (av de som är kvar för
2010). Om lilla träffbidraget finns kvar nästa år så bör vi lägga in alla årets träffar direkt i
januari.
§10
Nästa möte
Datum för nästa möte ska beslutas vid behov.
§11
Övriga frågor
Dan Li frågade om hur arbetet med klubblogotypen framskred, läget är oförändrat.
§12
Mötets avslutande
Ordförande Viktor Essle förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för visat intresse.
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