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1. Mötets öppnande
Robin förklarade mötet öppnat.
2. Val av Sekreterare
Erik valdes till sekreterare.
3. Lokal till Göteborg Open
Hvidtfeldska gymnasiet, där Göteborg Open ursprungligen tänkt hållas, har tyvärr inte längre möjlighet att hyra ut sina lokaler och istället fick vi valet mellan att hyra Schillerska gymnasiet eller
Aschebergsgymnasiet. Vi ansåg att Aschebergsgymnasiet egentligen verkade bättre, mycket på grund
av att någon måste springa ner och öppna dörren varje gång någon ska in i Schillerska gymnasiet.
Men det beslutades att vi först skulle se huruvida vi kunde hyra schackklubbens lokaler som vi
gjorde förra året. Robin har åtagit sig att vidare undersöka vilka möjligheter som finns.
4. Inbjudna spelare till Göteborg Open
Till turneringen kommer två 6-dan spelare, Antti Törmänen och Su Yang, vilkas biljetter klubben
betalar. Troligt är att de kommer att bo hos Robin.
5. Annonsering för Göteborg Open
Vi har annonserat via mail till Norge och England och på gokalendern i Finland och Tyskland.
Dessutom kommer vi troligen att få ha en notis i startrutan på KGS.
6. Utrustning Göteborg Open
Det vore önskvärt om vi kunde få tag på två bilar till turneringen. Robin sa att han kunde bidra
med en och Erik och Magnus ska undersöka ifall de kan få låna en andra.
Som deltagarantalet ser ut idag så har vi, med marginal, tillräckligt många bräden. Robin har sagt
att han kan låna ut några tjockbräden till toppborden.
Klockor till turneringen måste fixas. Robin sa att han kunde kolla med Göteborgs schackklubb om
vi kunde låna från dem. Annars skulle vi kunna be folk från runt om i Sverige att ta med från sina
respektive klubbar när de kommer hit.
Då det inte kommer så många som anmält att de vill låna madrasser behöver vi inte införskaffa fler
utan det räcker med madrasser som styrelsen har hemma och gärna lånar ut.
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7. Budget och Schema Göteborg Open
Vi har blivit lovade bidrag från Göteborg och Co vilket medför att med det antalet deltagare som
har anmält sig i dagsläget så går turneringen runt.
Schemat är nu spikat och finns på hemsidan.
8. Arbetsfördelning under Göteborg Open
Eskil och Lukas tar hand om registering och betalning. Robin fixar med gobutiken. Erik och Tobias
fixar med lite allt möjligt som dyker upp. Sebastian Salman har sagt att han skulle kunna ägna sig
åt att relaya topppartierna. Erik tar ansvaret en natt. Ansvaret för den andra natten bestämdes inte
under mötet.
9. Klubbturnering
Det hade varit roligt att ha en klubbturnering någon gång under hösten. Datum spikades dock inte
utan vi ska undersöka om det finns något lämpligt sådant.
10. Andra evenemang
Vi diskuterade att vara med på Gothcon som är den 18-20 april. Anmälan sker online. Magnus ska
kolla upp detta.
Dessutom kanske vi ska försöka synas på vetenskapsfestivalen på avdelningen för logiska problem i
Nordstan. Möjligheter för detta kollar Eskil upp.
11. Sverok Vi har en skuld till Sverok som vi är osäkra på om vi måste betala. Hur det ligger till med
detta ska Eskil kolla upp.
12. Mötet avslutadande
Mötet förklarades avslutat.
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