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Närvarande: Jonas Pensjö, Lukas Lindroos, Robin Nilsson, Magnus Sandén
Frånvarander: Tobias Eriksson

Mötets öppnande
Lukas förklarar mötet öppnat

Val av justerare
Lukas valdes till justerare.

Göteborg Open
• Datum: Vi har haft 14-15 november som preliminärt datum. Detta krockar dock med en stor 

turnering I Tyskland så Lukas frågar Mats på Manhems Schacksällskap om vi kan ha deras 
lokal antingen helgen 31 oktober – 1 november eller helgen 21-22 november. De kan inte 
veta med säkerhet ännu eftersom datumen för schack-allsvenskan inte är satta, men vi kan 
åtminstone få preliminärt besked.

Sommarläger
• Faktura – Vi har inte fått någon faktura från Sjöviksgården än. Robin kollar detta med 

Sjöviksgården.
• Mat – Magnus och Lukas planerar maten och fixar inköpslista.
• Utrustning – Vi behöver det som finns hos Lukas och kanske magnetbrädet. Några 9x9-

bräden också och ingklockorna tar vi med oss från klubblokalen. Magnus undersöker 
möjlighet att låna hushållsassistent.

• Budget – Förra året hade vi 16 deltagare. I år ligger vi för närvarande på samma antal, så vi 
kan förvänta oss ett plusresultat på typ 2000kr (utan bilhyra).

• Transport – Magnus och Lukas kollar om de kan låna bil. I andra hand undersöker vi om vi 
kan hyra en bil. Hyra bil kostar typ 1000kr. Wilhelm kommer också, så kanske kan vi ta 
hjälp av honom igen om vi inte får tag på något annat?

• Schema – Vi stryker jongleringen från schemat. Det är en aktivitet som passar bättre om vi 
låter det komma spontant för de som vill.

Onsdagskvällar
Ibland få och ibland upp till ett tiotal deltagare. Flera nybörjare de senaste gångerna. Jonas är borta 
några veckor under sommaren från och med sommarlägerveckan. Robin kan kanske tänka sig att 
öppna under den perioden. Annars kan vi ta ett uppehåll under sommaren. Jonas ser till att 
eventuellt uppehåll kommuniceras ut ordentligt.

Brädspelsevent
Manhems schacksällskap var intresserade av att hålla ett kombinerat event med både schack och go. 
Kanske även med bridge? September var på tal, men än så länge var det rätt löst. Lukas håller I 
kommunikationen med Manhems.

Nybörjarevent
Kanske slutet av augusti eller början av september. Det vore roligt att ha en kurs med ett par 
tillfällen på stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket verkar inte ha satt sitt höstprogram än. Magnus 



inleder en dialog med stadsbiblioteket (redaktionen@kultur.goteborg.se, 031-368 33 00).

En ambitiös variant är att ha ett nybörjarevent på universeum innan som verkar som reklam för 
eventet på stadsbibioteket.

Hyresgästföreningen
Den lokala hyresgästföreningen som fixar med lokalen har haft möte. Vi var inte med men har 
skickat dem våra synpunkter och hoppas på det bästa.

Mötets avslutande
Lukas tackar deltagarna för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Sekreterare Justerare

____________________________ ____________________________
Magnus Sandén Lukas Lindroos
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