Styrelsemöte 2014-12-09
Plats: Chalmers, J.A.Pripps
Närvarande: Lukas, Magnus, Robin, Tobias, Eskil
Justerare: Magnus
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. Rapportering / återkoppling
Tobias berättar om årets ekonomi och resultat. Vi väntar på betalningar från Sverok samt
från Världskulturmuseet. Hyran (3.900kr) för årets andra hälft ska också betalas. Efter att
dessa skulder betalats kommer klubben vid årets slut att ha ca 5.300kr på kontot.
Årets sommarläger gjorde ett plus på ca 2.060kr.
Beslut: Sista klubbträffen för året är 17:e december. Den 24:e och 31:a december är det
stängt och sedan öppnar vi den 7:e januari igen.
5. Årsmöte
Vi föreslår att hålla årsmöte 4:e februari. Då behöver mötet utlysas 21:a januari.
Beslut: Mötet hålls den 4:e februari. Lukas är huvudansvarig för att se till att allting görs
inför.
6. Nästa års aktiviteter
Vi vill anordna ett sommarläger även nästa år. Vi måste se till att försöka få Sjöviksgården
för den vecka vi vill vara där. Vi vill vara där i mitten av juli, förslagsvis vecka 27 eller 28. Vi
vill även hålla ett Göteborg Open nästa år.

7. Confusion
Magnus har mailat till arrangörerna men har inte fått svar. Det blir ingen medverkan för oss
i år men vi har för avsikt att prata med dem tidigare nästa år för eventuell medverkan då.
8. Universeum
Robin har pratat med Universeum och de avbokade den preliminära helgen för oss (20-21
december). De vill att vi hör av oss i början av nästa år med förslag på vilka helger vi
skulle kunna vara där och lära ut go. Vecka sju är det sportlov och då är det mycket folk
och då skulle vi kunna vilja vara där.
9. Nybörjarkväll på stadsbiblioteket
Eskil frågar om vi planerar att hålla nybörjarkvällar i fortsättningen. Vi diskuterar
möjligheten att ha sådana på t.ex. stadsbiblioteket. Eskil kan ta på sig huvudansvaret för
att pyssla med att arrangera detta.
10. Inköp av skålar
Vid fraktande av material till och från Göteborg Open uppstod svårigheter med stenarna
då många burkar gick upp och vi fick sortera en stor mängd stenar båda före och efter. De
skålarna vi har är dåliga och vi diskuterar om vi vill köpa nya skålar med skruvlock.
Beslut: Klubben köper 15 set skålar med skruvlock av GoButiken.
11. Mötets avslutande
Mötet avslutas klockan 20:46.

Att göra:
Eskil hör av sig till stadsbiblioteket och frågar om det finns möjlighet att hålla
nybörjarkvällar där.
Eskil och Tobias ska gå igenom att rapportera om ekonomin.
Tobias ska maila Willhelm och lokalansvarig i haga.
Lukas hör av sig till Mats och frågar om och när vi skulle kunna hyra schackförbundets
lokal till Göteborg Open.
Robin hör av sig till Sjöviksgården och ser om vi får vara där någon av de veckor vi vill ha.
Han gör detta snarast.

