Styrelsemöte för Göteborgs go-klubb
2015-01-22
Plats: Klubblokalen
Närvarande: Lukas Lindroos, Magnus Sandén, Robin Nilsson, Tobias Eriksson, Markus Artman
(adjungerad)
Justerare: Magnus Sandén och Robin Nilsson

1. Val av mötets ordförande
Lukas väljs till ordförande.

2. Val av mötets sekreterare
Markus väljs till mötets sekreterare.

3. Mötets öppnande
Lukas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

4. Gbg open
Diskussion sker kring huruvida klubben skall bestämma ett datum för Gbg open innan den 6:e februari
för att då kunna ha chansen att få dit proffs från Korea. Eftersom schackklubben inte schemalägger
höstens helger förrän i juni är det en chansning att bestämma datum redan nu. Robin nämnde även att
det bör finnas möjlighet att ha koreanska proffs på turneringen med kortare varsel än så. Det nämndes
även att det för deltagarna kan vara mer värdefullt med ett populärt europeiskt proffs, som t ex när
Katalin närvarade på Göteborg Open. Definitivt är det värt att återigen undersöka möjligheten för att t
ex. bjuda in Antti, vilket tidigare varit populärt. Mer specifika detaljer om Göteborg Open är en fråga
för nästkommande styrelse och diskuteras med fördel efter VM.
Beslut: Lukas kontaktar Mats på schackklubben för att ta reda på eventuell struktur på schackklubbens
”allsvenskan”. Lukas ger därefter förslag på 2-3 helger för Göteborg Open med förhoppning att kunna
få en av dessa garanterad av Mats. Med denna information inleder Magnus kontakt med koreanerna
och förklara klubbens situation.

5. Sommarläger
Styrelsen vill ha ut anmälingssida innan annonsering, men dessförrinnan behöver först pris
bestämmas. Hemsidan behöver viss uppdatering, t ex av bilder. Robin påpekar att det finns fina bilder
på svenska goförbundets facebooksida. Det påpekas att det är viktigt att det så tidigt som möjlgt finns
anmälda deltagare så att lägret upplevs som attraktivare. De i styrelsen som vi vet kommer betala kan
läggas till direkt på lägerlistan.

Beslut: Deltagaravgift sätts till samma pris som 2014, vilket är 650 kr för hela veckan inkl. boende
och lunch. Frukost kan köpas för 25 kr per dag. Robin hör av sig till Su Yang på Finska goförbundet
och meddelar vilken helg som Göteborgs goklubbs sommarläger kommer utspela sig för att undvika
dubbelbokning. Anmälingsdeadline sätts till 1 juni. Magnus och Lukas tar på sig att uppdatera
hemsidan och öppna anmälan. Därefter mailas Eskil så att han kan lägga upp på goförbundets
hemsida. Därefter på klubbens facebooksida. Sedan på ännu bredare front. Detta görs av
nästkommande styrelse.
Robin frågar folk på klubben om de vill vara med under sommarlägret. Detta kan publiceras på
hemsidan under förutsättning att de har betalat avgiften till lägret.

6. Onsdagskvällar
Frågan lyfts om klubben behöver ha öppet varje onsdag eller inte. Det är viktigt att det inte ska kännas
som en plikt att komma hit och öppna. Tidigare har fler personer haft nyckel och öppnat, medan nu är
det färre som verkar motiverade. Frågan om det går att ha kod vid balkongentrén lyfts.
Lukas lyfter idén om att ha en särskild aktivitet varje månad. Dessutom nämns det att man kan försöka
samla nybörjare till klubben, t ex. den första onsdagen varje månad för att öka chanserna för att dessa
skall vara på klubben samtidigt. Genom enkla medel kan vi få de nybörjare som kommer att komma
vid samma tillfälle.
Diskussion kring nyckel kan föras under årsmötet med fler medlemmar på klubben, så kan de som ofta
närvarar kan ta ett ansvar. Lukas tar även upp att styrelsen kan ha en ny post som fungerar som en
klubbansvarig. Denne person är ansvarig för onsdagsaktiviteterna och ser därmed till att klubben är
öppen, att aktiviteter annonseras ut, att det finns té/kaffe/toapapper etc. Dessa är uppgifter som
klubbansvarig kan och bör delegera. Den som öppnar lokalen kanske dessutom kan erhålla en viss
”reseersättning”, vilket klubben bör ha råd med eftersom lokalhyran har sänkts. Denna person kan
även ha mandat att avgöra när klubben är öppen och inte, baserat på t ex närvaro.
Beslut: Idéen med kod till balkongen är värd att lägga på minnet och bör framföras till
hyresgästförening vid framtida, lämpligt tillfälle. Styrelsen hör även med Jonas och Harry om de vill
ha nyckel, men frågan bör även behandlas under årsmötet.

7. SM
Göteborgs goklubb är efterfrågade att supporta svenska goförbundet att arrangera/organisera SM.
Huvudansvaret har Svenska goförbundet. Lukas har kontakt med Mats kring detta. Goförbundet sköter
anmälan. Lokal är fixad och datum likaså. Robin nämner att det kan vara värt att höra om vi kan ordna
med de koreanska proffsen för SM, där vi faktiskt har en given helg bestämd.
Lukas menar att vi kan tala om två förslag; förmedla att vi har 2 turneringar. En i maj och en i
november och att Koreanerna kan välja vad som passar dem bäst, eller rent av bägge.
Beslut: Magnus kontaktar koreanerna och förklarar situationen för dessa (samma kontakt som under
punkt 4).

8. Övriga frågor
 Jonas erbjuder sig att hjälpa till under sommarlägret. Lukas talar med honom om han är
intresserad av att vara med i styrelsen. Jonas är intresserad av att vara med i styrelsen.




Vill komma igång med event på Combine, fortsätta med event på Universeum. Samt event på
stadsmuseet.
Universeum frågade om klubben kan komma under sportlovet (v 7). Robin kommer att föreslå
lördag och söndag för Universeum. Tanken är att få folk att delta under årsmötet. Universeum
ser gärna att vi har speciella kläder på oss. Robin föreslår att vi skapar t-shirts som man kan
använda under diverse event. Ett krav är dock att någon av färgerna matchar med
Universeums logga. Flertalet i styrelsen är villiga att själva sponsra t-shirts från egen kassa.

Beslut: Magnus utreder om vi kan använda en av nomineringarna till att bli EGF:s logga, men som
aldrig blev det. Vid svar vidarebefodrar Magnus detta till Lukas som ser till att ta processen vidare.


Lukas undrar vad som har hänt med de skålar som klubben har beställt. Robin kommer
leverera både skålar och kvitto till klubben.

9. Mötets avslutande
Lukas förklarar mötet avslutat.

Att göra:
Magnus: Utannonserar årsmötet senast 21/1. Tar även kontakt med koreanerna gällande närvaro under
GO och SM. Magnus utreder om vi kan använda en av nomineringarna till att bli EGF:s logga. Driva
på för go-event på Combine.
Lukas: Kontaktar Mats på schackklubben för att ta reda på eventuell struktur på schackklubbens
”allsvenskan”. Lukas är ansvarig för att se till så att t-shirts till Universeum och framtida events
anskaffas.
Robin: Hör av sig till Su Yang på Finska goförbundet. Frågar folk på klubben om de vill vara med
under sommarlägret. Leverera både skålar och kvitto till klubben.
Tobias: Magnus & Lukas: Uppdatera hemsidan för sommarlägret och öppna anmälan.

