Mötesprotokoll 2014-11-19
Göteborgs go-klubb (org. nr 802446-9499)
Närvarande: Lukas Lindroos, Robin Nilsson, Magnus Sandén, Eskil Varenius (adjungerad)
Frånvarande: Tobias Eriksson
Till mötesordförande valdes Lukas och till sekreterare valdes Eskil.
Övrigt (bortsett från Göteborg Open): Lukas försöker närvara på möte i klubblokalen tisdagen
den 25:e november för att kolla med ny hyresgästförening om:
- Vad är planerat för underhåll av lokalen? Hur påverkar det oss?
- Kan vi få ett riktigt hyreskontrakt? Så vi kan söka bidrag på lokalhyra från t.ex. kommunen.
------------------ Nedan följer planering för Göteborg Open 2014 --------------------Att göra snarast:
- Lukas uppdaterar schemat på hemsidan så att vi välkomnar folk från 17 ist för 16, samt lägger in
föreläsning med Charlie och John på fredagen och öppet för partigenomgång på lördagskvällen.
- Lukas skickar ut mail till alla anmälda med info.
- Lukas ställer två stenset i doktorandrummet på torsdag så att Eskil kan hämta dem.
FREDAG:
Lukas kommer till spellokalen på Vegagatan kl 17 och får nyckel av Mats. Lukas har då med sig
kaffefilter och ett set stenar. Frågor att ställa till Mats:
- Finns det internet, kabel eller wlan? Behövs lösenord?
- Är klockorna som vi ska låna redan här i lokalen eller behöver de hämtas?
Eskil hämtar elbil på Chalmers kl 17. Eskil tar med:
- stenset från doktorandrummet
- klubbnyckel.
Eskil kör sedan hem och hämtar två burkar svarta stenar hemifrån samt en madrass och täcke till
Lukas. Eskil möter upp Lukas vid Vegagatan kl 17:15 och lastar ur. Eskil kör sedan till
klubblokalen.
Magnus väntar på Eskil vid klubblokalen ca 17:20. De hämtar nu de ca 22 bräden och 17 stenset
(+ två extra vita) som finns där, + magnetbräde, tejp. Tillsammans med de set som nu redan finns i
lokalen (3 s/v + 2s) så fås nu 22 stenset och 22 bräden.
Robin transporterar saker för GoButiken och är på plats på Vegagatan senast kl 18. Robin tar även
med skrivare som behövs på morgonen därefter. Robin är nu på plats och hjälper till att rigga under
kvällen.
Magnus och Eskil kommer till lokalen ca 17:45 med saker från klubben inklusive magnetbräde, de
lastar ur och Eskil parkerar bilen.
Lukas och Eskil är redo från kl 18 att ta registrera anmälningar och betalningar.

Magnus handlar under fredagskvällen frukost till 12-14 personer på lördag morgon. Ev. även då
frukost till 12-14 personer på söndag morgon.
Charlie och John håller föreläsning ca 19-20. Därefter kan vi arrangera blitz om så önskas.
Efter föreläsning: Eskil och Lukas åker till Lukas för att hämta mer bräden samt ev madrass från
Lukas eller Eskils lägenheter.
Eskil lämnar bilen på Chalmers Johanneberg senast kl 23:45.
00-09:Lukas sover i lokalen.
LÖRDAG:
Magnus tar med webkamera och dator (för lottning) och är på plats senast 09.
Eskil tar med kamerastativ och dator (för registrering) och är på plats senast 09.
Robin tar med dator (för relay) och är på plats senast 09. Magnus och Robin riggar relay/stream.
09-10: Frukost för de som sover i lokalen.
10-10:40 Eskil and Lukas tar hand om registrering.
10:50 Lukas välkomnar alla
10:55 Pairing
11:00 Rond 1
14:00 Lunch
15:00 Rond 2
18:00 Rond 3
21-22 Charlie and John review?
00-08: Eskil, Lukas, Robin sover i lokalen?
Söndag
Robin kan eventuellt relaya matcherna på KGS.
08:30 Frukost
09:30 Rond 4
12:00 Lunch
13:00 Rond 5
16-ish: Lukas håller i prisutdelning
Eskil + Magnus kör elbil med saker till lokalen, gärna klar senast kl 19.
Noterat
• 13 st har anmält att de vill sova i lokalen vara en sover endast lör-sön.
• Fyra personer har troligen betalt i förväg, Eskil ska kolla exakt vilka.
• Tobias har tyvärr ej fått ledigt från jobbet under helgen.
Mötet avslutades ca 19:45.

