Styrelsemöte 2014-10-15
Plats: Goklubben
Närvarande: Lukas, Magnus, Robin, Tobias
1. Val av mötets ordförande
Lukas väljs till ordförande
2. Val av mötets sekreterare
Robin väljs till sekreterare
3. Mötets öppnande
Lukas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
4. Göteborg Open
En av deltagarna vill betala i förskott men kan inte då han bor i Danmark och har rumänsk
bank. Han har frågat om möjligheten att få förskottsrabatten ialla fall på något vis. Vi tycker
att det kan vara rimligt att han får rabatten fastän att han betalar på plats vid turneringen.
Pavol och Benjamin har blivit tillfrågade om de vill komma till turneringen men båda är
upptagna den helgen. Vi vill ha någon som kan hålla någon lektion.
Martin från Shogi-klubb-förbundet har hört av sig angående att hålla en shogi-turnering i
samma lokaler under samma helg. De skulle vilja vara på plats lördag och söndag. De
skulle kunna tänka sig att betala en del av hyran. Vi i styrelsen tycker att det kan vara en
bra ide att låta dem vara med i lokalerna. Vi måste höra med Mats från Schackförbundet
angånde hur vi kan göra med betalning.
Beslut: Razvan Constantin Andrei får förskottsrabatten fast att han betalar på plats.
Beslut: Magnus lägger till mer tydlig info om betalning och precis hur mycket man ska
betala vid till exempel förskottsbetalning.
Besult: Magnus och Lukas (som iofs redan frågat en person) kollar på om vi kan låna
någon bil till att köra grejer under turneringshelgen.
Beslut: Robin hör med Charlie och Fredda om de skulle vilja komma till turneringen och
hålla i en lektion eller två mot sponsrad tågbiljett.
Beslut: Shogiklubben får vara med vid turneringen.
Beslut: Lukas pratar med Mats och Martin om delning av hyran för Göteborg Open.

5. Världskulturmuseet
Lukas har pratat med ansvarig på Världskulturmuseet och kommit överens om att vi
kommer att vara där onsdag-fredag. Vi verkar lösa 9x9-bräden på ett sätt eller ett annat.
Beslut: Lukas är på plats på onsdag.
Beslut: Robin är på plats torsdag och fredag.
6. Universeum
Robin har pratat med Universeum och övertalat dem om att vi borde lära ut go där
emellanåt. Det är bestämt preliminärt att vi ska dit en helg i slutet av december och se hur
det går så att vi eventuellt kan komma dit mer regelbundet efter det.
Beslut: Vi närvarar preliminärt helgen v.51 dvs 20-21 december. Vi kommer att vara där
ca 12-16 och lära ut go till alla besökare.
7. GothCon
Vi kom fram till att GothCon inte är den publik där vi vill satsa mest. Härliga spelnördar
bygger upp fundamentet i vår förening, men vi skulle om möjligt vilja bredda oss. Vi vill
därför i första hand exponera barn och människor som annars inte skulle komma i kontakt
med Go för spelet. På GothCon är det kanske dessutom svårt för besökarna att finna tiden
som behövs för att känna av djupet i spelet och därmed fastna ordentligt för det. I år
kommer vi därför prioritera andra arenor, som Världskulturmuseet, Universeum,
ConFusion etc
Beslut: Vi kommer inte att vara med vid GothCon detta året heller.
8. Confusion
Vi skulle eventuellt vara intresserade av att närvara vid årets ConFusion. Det är i år 12-14
december. Vi skulle kunna höra av oss till dem och se om de tycker att det skulle passa att
vi kommer dit och visar upp go.
Beslut: Magnus hör av sig till arrangörerna och frågar om de vill ha oss.
9. Avrapportering läger
Beslut: Tobias ska sammänställa en ekonomisk rapport över resultatet för lägret.

