
Styrelsemöte 2013-01-26
Göteborgs go-klubb

Närvarande: Robin Nilsson, Rebecka Persson, Magnus Sandén, Eskil Varenius

§1 Mötets öppnande
Robin hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat kl 13:00.

§2 Val av mötets ordförande
Robin valdes till mötesordförande.

§3 Val av mötets sekreterare
Magnus valdes till sekreterare.

§4 Val av justerare
Rebecka valdes att justera protokollet.

§5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§6 Ekonomin och rapportering till Sverok. Ekonomin ser bra ut i nuläget efter att vi fick bidrag från 
Sverok. Vi har cirka 1500kr på kontot. Vi har dock inte rapporterat in alla medlemmar, vilket gör att vi 
kan behöva betala tillbaka ungdomsföreningsbidraget till Sverok. Men vi kanske kan söka lokalbidrag.

Göteborg Open gick 3800kr back vilket täcktes upp med de medel vi hade i kassan. Sommarlägret 
gick plus cirka 240kr.

Vi kan komma att gå cirka 2000kr back om Sverok vill ha tillbaka ungdomsföreningsbidraget. Det 
finns dock flera i klubben som kan tänka sig att lägga lite pengar om det saknas.

Beslut: Eskil och Rebecka ser till att rapportera in allt till Sverok för 2012.
Beslut: Eskil kollar upp om vi kan söka lokalbidrag.
Beslut: Eskil kollar med Sverok hur vi gör med personer som inte har svenskt personnummer och de 
som fyllt 26 under året.

§7 Årsmöte 2013
Årsmöte ska ske innan den 31:e mars enligt stadgarna. Vi bestämmer att årsmötet ska hållas 27:e 
februari. De dokument som ska vara färdiga till utlysningen den 13:e februari är: Bokslut (Beckie), 
budget (Beckie), verksamhetsplan (Robin), verksamhetsberättelse (Robin), förslag på styrelse 
(Magnus). Markus Artman ska också skriva en revisionsberättelse.

Styrelse 2013: Robin kan tänka sig att kandidera igen som ordförande eller ledamot. Eskil kan tänka 
sig att kandidera som vad som helst. Rebecka vill inte vara med igen. Magnus kan tänka sig att vara 
med igen om det behövs. Även Lukas kan tänka sig att vara med om det behövs.



Beslut: Årsmöte den 27:e februari.
Beslut: Dokument ska vara färdiga till utlysning senast 13:e februari. 
Rebecka: Bokslut och budget. 
Robin: Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse. 
Magnus: Förslag på styrelse. 
Markus Artman: Revisionsberättelse.
Beslut: Eskil snackar med Erik om styrelse. Robin pratar med andra.
Beslut: Eskil påminner Markus om revisionsuppdraget.

§8 Sommarläger 2013
Eskil samordnar årets sommarläger. Årsbudgeten kan ge vissa begränsningar.  10-14:e juli är 
preliminära datum.

Laga mat är en rejäl arbetsbörda. Vi delar gärna upp matlagningen på olika matlag under veckan. 
Matlagningen, morgontsumego, inköp, fixa bräden och annan utrustning är andra stora delar av 
arbetet.

Beslut: Robin ringer Sjöviksgården. Om vi inte kan få så bra pris som förra året så kollar vi även 
scoutgårdar och liknande innan vi bokar något.
Beslut: Eskil kollar med Peter vad mat kan kosta, och gör sedan en preliminär budget.
Beslut: Eskil kollar med Hanna Landquist om det finns någon passande scoutlokal vi kan vara i.

§9 Göteborg Open 2013
Preliminärt datum för Göteborg Open 2013: 1-3:e november. Det sammanfaller med höstlov och 
Sveroks spelvecka.

Vi skulle gärna vilja kolla med flera skolor, t.ex. Oscar Fredriks-skolan. Klockor kan vi eventuellt hyra 
från schackklubben. Något av det bästa från förra året var att vi hade Antti och Benjamin där. Det var 
värt mycket och något vi ska försöka ha igen. Sebastian kanske vill relaya istället för att spela? Han 
har hintat om det tidigare.

År 2011 fick vi 5000kr i bidrag från Göteborg & Co för Göteborg Open. Vi ska höra med dem igen i år. 
Det vore bra att göra det redan innan vi fixerar budget för sommarlägret för att veta hur mycket 
spelrum vi har till sommaren. Vi ska göra det så fort vi har fixat lokal.

Beslut: Lukas Lindroos och Eskil kollar med olika skolor.

§10 Klubbmästerskap 2013
Vi testar med en tvådagarsturnering den här gången. Vi anordnar inget med sovande. Spelets hus 
skulle vara ett bra alternativ. Om vi blir många kanske vi kan hyra schackförbundets lokaler igen.

Beslut: Robin kollar med Sverok om/när vi kan vara på Spelets hus. I slutet av mars eller ännu hellre i 
april.



§11 Att sprida go.
Eskil har kontaktat en bekant för att få våra hemsidor uppdaterade, men har inte fått något svar än.

När vi försöker sprida spelet vill vi helst rikta in oss på ungdomar. Kan man gå ut till skolor och lära ut 
go? Utforma en lokal kurs på någon friskola? Kan man få en översättning av Hikaru no Go som ett 
exjobb eller liknande på någon mediautbildning?

Sitta och spela utomhus på Chalmers är en enkel och trevlig metod för att sprida spelet.
Kanske anordna en tävling för folk som inte spelat innan med stor prispeng?

Robin vill starta en hemsida som samlar nybörjarinfo om spelet och en nyhetsfeed från turneringar, 
bloggar med mera. Magnus undrar om det inte vore bäst att ha detta på Svenska go-förbundet.

§12 Övriga frågor
Beslut: Magnus hör med studiefrämjandet om de har ändrat sig angående huruvida brädspel kan få 
bidrag.

§13 Repetition av fattade beslut
Fattade beslut repeterades.

§14 Mötets avslutande
Robin förklarar mötet avslutat kl 16.00 och tackar deltagarna för visat intresse.

Sekreterare Justerare

__________________________ ___________________________

Magnus Sandén Rebecka Persson


	Styrelsemöte 2013-01-26

