Styrelsemöte Göteborgs go-klubb
2016-01-20
Närvarande: Magnus Sandén, Robin Nilsson, Jonas Pensjö, Lukas Lindroos
Frånvarande: Tobias Eriksson

1. Mötets öppnande
Lukas förklarar mötet öppnat.

2. Justerare
Beslut: Jonas väljs att justera protokollet

3. Ekonomi
Vi behöver fem medlemmar till under 25 för att få ungdomsbidrag från Sverok för verksamhetsåret
2015.
Vi har för närvarande ca 11 000kr på kontot och inga skulder. Vi klarar oss alltså bra utan bidrag för
tillfället. Vi har dock lite mindre säkerhet i att få behålla vår lokal just nu, så en extra buffert är
verkligen ingen nackdel.
Vi behöver kolla upp mer om sverok-bidragen för att vara säkra på om vi kan fortsätta vara
medlemmar även om vi inte söker bidrag.
Om vi går back lite på sommarläger och/eller gbgopen 2016 är det alltså helt ok.

4. Sommarläger
Lokalen är bokad 13-17 juli. Hyran ligger på 2000kr plus 110kr per person och natt, dvs 40kr mer
än förra året per person.
Besult: Vi kan ta samma pris från deltagarna som förra året.
Besult: Vi inför Eskils omformuleringar på hemsidan: 1) Att ta bort meningen “Kostnaden för att
delta är 650kr för hela veckan." från ingressen, och 2) att skriva priset vid anmälan i en version
inklusive frukost (först) och en utan frukost (efter).
Lukas har en bil nu. Den använder vi till lägret.
Lukas och Robin är sannolikt med på lägret. Magnus och Jonas är mer osäkra på om de kan vara
med.

Beslut: Vi publicerar sommarlägersidan efter att ha implementerat Eskils förslag på
omformuleringar.
Beslut: Robin skriver på facebook att anmälan nu är öppen.

5. Årsmöte
Årsmöte ska hållas senast 31 mars och ska utlysas minst två veckor i förväg.
Beslut: Preliminärt datum 2016-03-09.
Följande dokument ska fixas inför årsmötet: verksamhetsberättelse och verksamhetsplan (Lukas
fixar), budget och bokslut (Tobias fixar), revisionsberättelse (Eskil fixar), förslag på ny styrelse.
Tobias och Jonas vill inte sitta i styrelsen nästa år. Lukas kan tänka sig att sitta kvar som ledamot.
Robin kan tänka sig öppna lokalen, men är tveksam till att vara lokalansvarig. Vi har inga
uppenbara kandidater för posterna som ordförande, sekreterare eller kassör.
Karolina verkar engagerad i klubben. Hon kanske vill vara med i styrelsen?
Eskil kanske kan vara revisor igen? Lukas frågar.

6. Lokalbokningspärmen
Magnus har uppdaterat dokumentet och skickat till styrelselistan. Lukas skriver ut. Robin ser till att
det kommer upp på dörren.

7. Göteborg Open 2016
Det är troligtvis svårt att få boka ett datum på schackklubben just nu. Robin kanske letar efter någon
annan lokal, men om det visar sig fruktlöst så har vi ändå schackklubben som en bra fallback.
Bjuda in proffs vore kul. Robin kör en drive framåt sommaren.

8. Mötets avslutas
Lukas tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.

