
Styrelsemöte Göteborgs go-klubb 2012-03-04

Närvarande styrelsemedlemmar: Robin Nilsson (Ordförande), Rebecka Persson (Kassör), Magnus Sandén (Sekreterare), Eskil Varenius (ledamot), 
Övriga närvarande: Niclas Eriksson (ansvarig för sociala medier). 
Frånvarande styrelsemedlemmar: Lukas Lindroos (Suppleant)
§1 ÖppnandeRobin öppnade mötet kl 12:30. 
§2 Val av mötesordförandeRobin valdes till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterareMagnus valdes till mötessekreterare.
§4 JusterareEskil Varenius valdes att justera mötesprotokollet.
§6 Göteborg Open 2012Robin informerar var vi står i nuläget. Robin letar lokal. Hade varit bra om vi hittade en billigare än sist. Schillerska kostade ungefär 11000kr hösten 2011. Det vore väldigt bra om man kan sova in lokalen.Vi vill spendera mycket pengar på att flyga hit högdanspelare från Europa. Robin har lite koll på vilka vi kan höra med. Då vill vi skära ner på allt annat. Hade varit trevligt att för en gång skull vara klara med de flesta förberedelserna redan i vår. T.ex. ha reklam på EGC.Förra året hade vi 27700kr i utgifter vid Göteborg Open och 10000kr i deltagaravgifter. Ergo vi behöver hitta pengar. Robin kan tänka sig att donera pengar (om han har) och Niclas känner liknande.Vi kanske kan få EU-bidrag om vi får många hitresande från runt om i Europa.Lokal: Skolor får man i allmänhet inte sova i. Eskil kollade runt kommunala skolor för två år sen. Alla kommunala skolor hyrs ut via ”Idrotts- och föreningsförvaltningen” och de vet också vilka man kan sova i. Robin har kollat på Göteborgs Schackförbunds hemsida. De spelar sina turneringar på Göteborgs schackcentrum i Linné vid Hagabion och de sover där. Kan vi hyra den? Robin kollar med dem innan fredag.Robin har kollat med folkets hus vid Östra sjukhuset. Kändes lite avlägset. Finns även vid Brunnsbo, Mölndal och Järntorget. Eskil har snackat med Carl-Martin Landquist på Adecco inför förra Göteborg Open. Då kunde de eventuellt sponsra med spellokal i nordstan men inte sovlokal. Eskil kollar om möjligheten finns även 2012.Datum: Vanligtvis första veckan i november. Vi vill som tidigare år ha Göteborg Open under Sveroks spelvecka. Datum verkar inte vara satt för spelveckan än. Vi vill ha ut info på hemsidan tidigt. Vi diskuterar designen av 



turneringshemsidan. Ny design? Robin föreslår att vi ska göra en ny design. Magnus håller inte med. Kanske piffa upp den gamla? Vi skjuter på frågan till efter lokal och datum är bestämt. Innan dess behöver inte hemsidan uppdateras.Ska vi ha ett roligare namn på turneringen Göteborg Open? Vi funderar på det till nästa möte.
Beslut: Robin kollar lokal med Schackförbundet innan fredag.
Beslut: Eskil kollar med Carl-Martin på Adecco innan fredag. I övrigt fortsätter vi leta lokaler även på andra håll. Eskil kollar upp spellokal på Chalmers.
§7 SommarlägerLokal: Robin har bokat Sjöviksgården. Den ligger på väg upp till Alingsås ca 4mil härifrån. En av Expressbussarna går direkt från Gbg Central till gården. Totalt på gården finns 150 sängar. En stor huvudbyggnad med sängar, konferens, matsal, etc. Dessutom finns vandrarhem och en stugby. Vi hyr stugbyn. Där finns en mindre matsal med kök för ca 40 pers. Tio stugor med fyra sängar i varje.Det skulle kosta 200/person och dag + 2000 kr för köket för hela veckan. Robin har dock prutat ner det. Så vi betalar nu totalt 400/person plus 2000kr för hela veckan.Peter Malmqvists mor jobbar med att köpa in mat till skolmatsalar så vi kan köpa in mat billigt den vägen. Vi behöver bestämma i förväg hur många portioner vi ska köpa.Finns det andra matmöjligheter? Eller tvingar vi alla att vara med på den inkl. maten.Kanske 500kr/person inkl. mat? Om det kommer 20 personer så ligger vi då på 10 000 i utgifter och 10 000 i inkomster.Vi behöver en hemsida för lägret, med bokningsmöjligheter. Bindande anmälan med betalning vid bokning hade varit najs.Söka pengar? Undvika Sverok om det innebär mindre pengar till gbgopen.Datum: 11-15 juli är det som gäller. Mellan Leksand open och Go-kongressen.Proffs hade varit najs, men passar troligtvis inte in i nuvarande budget.Vi ska fixa frukost till folk också. Det går troligtvis på ca 30kr/pers och säljes isf till självkostnadspris. Hur gör folk med mat kvällstid? Vi får diskutera detta längre fram, om det finns möjligheter för folk att handla i närheten etc.x
Beslut: Magnus och Robin lägger upp en ny hemsida för lägret.
Beslut: Vi beställer mat från Peter för 20 personer med en gång.
Beslut: Det ska kosta 495/pers för lägret inklusive ett lagat mål mat om dagen. 



Vi erbjuder frukost mot betalning.
Beslut: Sista anmälningsdag: 1 juni.
Beslut: Robin hör av sig till föreståndaren på Sjöviksgården och kollar vad som finns och vad vi/deltagarna behöver ha med sig samt uppdaterar dem angående hur många vi blir. Och hur det finns med tillgänglighet av matbutik. Och om det går att droppa in och titta på lokalen.
Beslut: Eskil hör med Charlie om han är i Sverige i sommar och om han kan komma gratis på lägret för att undervisa.
Beslut: Beckie och Robin bygger en preliminär budget.
§8 NybörjarkvällTidigare nybörjarkvällar har varit väldigt lyckade.Reklam:- Inbjudan av vänner har varit främsta sättet att promota kvällarna tidigare. I år kan vi även sitta på chalmers och se coola ut.- Spelets hus kan vi sitta och synas på också. Det är Sveroks lokal i Majorna (djurgårdsgatan) där spelföreningar sitter och spelar.- Spela på fritidsgårdar? Besöka gymnasieskolor?- Spela under körsbärsträden i Slottskogen i vår.- De svagaste och mest sociala är bra att ha på promotionsaker.
Beslut: Preliminärt i maj. I övrigt lämnar vi nybörjarkvällen till framtiden
§9 Distriksmästerskap “Lagfejden”Vissa av Göteborgs klubbar har visat intresse för att ha en gemensam lagturnering. Gymnasieklubben skulle kanske inte tycka att det var allt för roligt. Ulf och gänget är intresserade och även Haengma (Johnny och Shakti) är på.Lagtävling a la Hikaru. Tre ronder för att alla ska möta alla. Tre deltagande klubbar gör att turneringsformatet bör tänkas igenom. Vi skulle vilja ha en entydig vinnare.Vi diskuterar vilka som kan tänkas komma från de olika klubbarna.
Beslut: Vi skickar ut info på listan för att hitta spelare från vår klubb. Därefter kör vi någon form av uttagningsevent om det är många som vill vara med.
Beslut: Vi undersöker huruvida de andra klubbarna kan ha turneringen söndag 2012-03-25. På skolgatan 21 om vi inte hittar något annat.
§10 KlubbmästerskapKlubbmästerskapet går i stort sett på rutin.
Beslut: Eskil fixar pokalen. Vi vill gravera in namn efter turneringen. Även 



retroaktiva namn. Logga kan vi ta senare om det behövs.
Beslut: Vi lägger upp en anmälan snart på klubbhemsidan.
Beslut: Klubbmästerskapet hålls söndag 2012-04-22. På skolgatan 21 om inget annat uppkommer.
§11 KlubbhemsidanTemat är tråkigt. Niclas vän Martin har byggt ett tema.Startsida med endast nyheter riskerar att skrämma bort folk.Framsidan: Trevlig bild. Onödiga trevligheter: kom hit, go är bäst etc., kommande event, hitta hit. Slide show med glada go-spelare.
Beslut: Magnus roddar en bygga-hemsidakväll med åtminstone Niclas och Robin.
Beslut: Niclas hör med Mattias och ber honom kolla på vår gamla hemsida så att den nya sidan kan innefatta vår gamla content. Och fråga om han redan har byggt ett Drupal-tema eller något liknande.
§12 Sociala medierNiclas har övertagit Facebook-gruppen och bjudit in folk. Den har potential att bli aktiv snart.Google+ är på g. Niclas funderar på hur twitter funkar.Mejllistan: Vi behöver vara bättre på att informera om att mejllistan finns. Vi säger till nya medlemmar när de betalar. Niclas har lagt till info om mejllistan på facebook-gruppen.
§13 ÅrsmötesprotokolletVi måste ha protokollet snart för att överföra kontot till Rebecka. Det som behövs är att det står tydligt vilka som är firmatecknare var för sig med personnummer.
Beslut: Robin tjatar på Peter.
§13 Övriga frågor- Ska vi skaffa en extra dosa till internetbanken som kan lånas ut till nya kassörer så att den nya kassören snabbt kan accessa kontot? Troligtvis inte. De är kopplade till en person och kan användas till att komma åt andra banksaker. Det borde också vara lätt att överföra efter att vi har årsmötesprotokoll.
Beslut: Eskil och Beckie undersöker saken i samband med överföring av kontot.- Det saknas bokningar för klubben under sommaren på bokningslistan.
Beslut: Eskil uppdaterar bokningslistan- Charlie har nämnt att han gärna skulle kommentera partier åt spelare på Göteborgsklubben. Detta som belöning för att Göteborgsklubben gör ett så bra 



jobb. Vi kan t.ex. skicka matcher till honom.- Gamla go-spelare. Om vi försöker hitta någon gammal (Christer, John, Urban Nilsson, Ulf, mfl) så kan vi försöka få tag på någon gammal lista med medlemmar. Eskil har pratat med många. Ulf har massa gamla prylar (typ filmer på föreläsningar). Det kunde vara bra att ha ett speciellt event för Christer Lindstedt med flera så att de känner sig extra välkomna. De skulle kunna ge oss historia att skriva på hemsidan och gamla medlemslistor.- Städa skåpetVi kan slänga massa gamla klockor som ändå inte funkar. Det är bara att ta någon onsdag.- GothConGothcon 2012 är stängt för anmälan. Medverkan i GothCon 2013 bordlägges till nästa möte.- Inköp av materialMohsart har erbjudit oss att köpa stenar ”nästan gratis” och bräden till inköpspris. Vi behöver städa skåpet för att få plats med det. Vi kan låna ut mot depositionsavgift på obestämd tid. Vi kan också skänka go-utrustning till spelets hus, bibliotek, fritidsgårdar etc.Ulf har nämnt att han vill köpa tysta klockor till nästa turnering. Vi kanske kan få lite bidrag från enskilda privatpersoner också.
§14 Repetition av fattade beslutBesluten repeterades
§15 Mötets avslutandeMötet avslutades ca 15.15.
Vid pennan Justerare
_______________________ _________________________Magnus Sandén Eskil Varenius
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