Styrelsemöte i Göteborgs goklubb
Mötesprotokoll
2013-05-27
Närvarande: Robin Nilsson, Eskil Varenius, Magnus Sandén, Lukas Lindroos, Erik Hellsten, Tobias
Eriksson(adjungerad)
1. Mötets öppnande
Robin förklarade mötet öppnat.
2. Val av Sekreterare
Erik valdes till sekreterare.
3. Val av justerare
Magnus valdes till justerare.
4. Uppföljning av föregående möte
Angående sommarlägret har Eskil gjort en budget och ett preliminärt schema samt en del annat
runt omkring och lagt ut information om detta på hemsidan. Robin har bokat Sjöviksgården och
tittat upp möjligheter att handla och ungefärliga priser på Axfood och att handla maten där var
både möjligt och ganska billigt.
Robin har tittat på att göra en “nybörjarhemsida” och har skaffat domäner till denna. Lukas erbjöd sig att fortsätta på detta projekt. Det diskuterades ifall man kunde göra/länka nybörjaryoutubevideor.
5. Sommarlägret
Mötet diskuterade hur information om lägret ska spridas. Eskil tog på sig att sprida det på forumet,
göteborg goklubbs mail, kgs och svenska goförbundets hemsida. Magnus ska sprida det via facebook.
Andra kanaler diskuterades som att till exempel maila och ringa folk. Det diskuterades även hur
dead linen ska hanteras och mötet var eniga om att efter dead linen gå ut med att man kan höra av
sig till Eskil och potentiellt få vara med ändå.
Det beslutades att vi skulle ha ett möte igen innan lägret och då bestämma mer detaljer om vad
som ska handlas och vem ska göra vad i samband med lägret. Robin tog på sig att prata med
föreståndaren för Sjöviksgården om var man kan hyra kanoter.
6. Göteborg open
Hvidtfeldska har bokats som lokal till Göteborg open den 1-3 november. Dock ansåg mötet att det
fortfarande vore önskvärt att hitta en mindre och billigare lokal där man ändå kan sova. Lukas
erbjöd sig att kolla upp möjligheten med brandmyndigheten. Mötet ansåg att det blir för tight med
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tid att försöka göra en ny layout för hemsidan till i år men planer dinns fortfarande på att göra det
tills nästa år. Robin ska skicka en bild till Eskil som då ska lägga upp hemsidan. Robin kom med
idéen att vi kan köpa/ta med madrasser till folks om kommer “med flyg” då de inte har möjlighet
att ta med själva. Mötet beslutade att vi ska göra detta. Eskil hade gjort en budget i vilken han
föreslog en turneringsavgift på 300kr/30euro per person och 0kr för folk som har detta som sin första
turnering och mötet enades om denna avgift. I budgeten ingick även att vi skulle försöka få bidrag
och mötet bestämde att Erik och Tobias ska skriva en ansökan till Göteborg och Co., baserad på
Robins ansökan från förgående år, och Sverok.
Vidare diskuterade mötet att betala för starka spelares resa till och boende under turneringen. Mötet
beslutade att Robin i första hand skulle fråga Pavol Lisy och Cornel Burzo. Andra kandidater var
Anti och Benjamin som var där år 2012.
7. Ansökan om bidrag
Tobias hade gjort en lista med möjliga föreningar och stiftelser varifrån man kan söka bidrag. Han
och Eskil ska undersöka dessa möjligheter vidare.
8. Goklubben i sommar
Erik ska kolla om lokalen är bokad i sommar.
9. Marknadsföring och reklam för Go i Sverige.
En hel del förslag om vad som kan göras för att få go att synas i Sverige i sommar togs upp. Robin
kom med förslagen att delvis ha ett öppet evenemang som man marknadsför i pressen och delvis att
sätta upp ett väldigt stort bräde på någon offentlig plats och spela. Dessutom hade han diskuterat
möjligheten att anordna ett “mindgamekonvent” tillsammans med andra liknande spelföreningar
som till exempel göteborgs schackklubb. Alla dessa idéer fick ett positivt bemötande från mötet.
Dessutom diskuterades event i Göteborg på vilka vi skulle vilja synas. De som nämndes var:
• Kulturnatta (Tobias kollar upp möjligheter)
• Kulturkalaset (Lukas kollar upp möjligheter)
• Vetenskapsfestivalen
• GothCon
• Way out West (Eskil kollar upp möjligheter)
• Picnicfestivalen
• Hikarikay
• Confusion
• Nollning på Chalmers (Erik kollar upp möjligheter)
Dessutom fanns idéer om att man kunde ha öppna event på bibliotek och låta bibliotken sprida
information om det genom sina kanaler.
10. Logotyp
Huruvida en logotyp skulle göras diskuterades kort och konsensus var att det hade varit rätt bra
men att det inte är särskilt högt prioriterat.
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11. Tid för nästa möte
Tiden för nästa möte bestämdes till den andra juli kl 18.
12. Mötet avslutadande
Mötet förklarades avslutat.
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