
Styrelsemöte Göteborg go-klubb 
Tid: 2020-09-05 kl 17:30 -20:30 
Plats: Sjömansgatan 16A, hemma hos Robin Nilsson. 
Närvarande: Ordförande Robin Nilsson (RN), Kassör Eskil Varenius (EV),  
            Ledamot Robin Bergmark (RB) 
 
§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades 17:30. 
 
§2 Dagordning 
- Justering och signering av senaste årsmötesprotokoll. 
- Låsa upp konto i Nordea 
- Kostnad för banklösning 
- Gå ur Sverok 
- Göteborg Open 2020 samt NM 2020 
- Skulder 
Notering: RN hälsade nu, lite sent men ändå med god ton, oss andra välkomna kl 17:40. 
 
§3 Justering och signering av årsmötesprotokollet 
Årsmötesprotokoll har justerats i två exemplar, med bilagor och stadgar. 
Under styrelsemötet ordnade vi också digital signering via Kivra.se. 
Förhoppningsvis går det att använda den digitala versionen för kontakt med bank; annars har vi 
pappersversionen. 
 
§4 Låsa upp konto i Nordea 
Eskil skall snarast, på måndag, undersöka hur vi kan låsa upp kontot. Detta har krävt justerat och signerat 
årsmötesprotokoll, som finns klart först idag. 
 
§5 Kostnad för banklösning 
Nordeas nya tjänst kostar 65kr / mån, utan swish. RN pratade med Swedbank och de kan eventuellt erbjuda 
ett bättre paket till bättre pris. RN och EV ska undersöka detta, så fort vi har löst knutarna hos nuvarande 
Nordea-lösning. 
 
§6 Gå ur Sverok 
Som tidigare beslutats bör vi gå ur Sverok. Vi undersökte under mötet om vi kunde logga in på Sverok, men det 
gick inte på något sätt. Vi hittade inte heller klubben i någon av Sveroks förenings-söklistor, eller via spel-
kartan på Sverok (där vi funnits tidigare). Vi antar att vi därför ramlat ur, som vi ville, men Eskil skickade ändå 
ett mail till Sverok och bad dem bekräfta detta.  
 
§7 Göteborg Open 2020 samt NM 2020 
Vi ställde in NM i våras pga. covid-19. Det vore dock fint att få NM spelat i Sverige under 2020. Därför har vi 
beslutat att slå ihop NM och Göteborg Open. Det är ännu oklart om det går att spela en fysisk turnering. Därför 
beslutar vi att avvakta tills efter SM (19 sept) och då besluta hur NM/GO spelas. Alternativen är, som vi ser det 
i nuläget: a) fysisk turnering på plats i Göteborg, med distansering, handsprit, etc. eller b) helt online. Det går 
möjligen att annonsera alternativ a, och sedan byta till b max en vecka innan (så att alla kan boka av boende 
etc.) om situationen skulle bli ohållbar för fysiska möten. Robin mailade, under mötet, de nordiska 
goförbunden för att se om de hade åsikter kring fysisk/online NM (eller att ställa in helt). 
 
§8 Skulder 
Vi har ett antal skulder som behöver betalas. Vad framgår av bokslutet för årsmötet. Eskil reder ut detta så 
snart vi låst upp kontot igen. Det kan eventuellt behövas tillskott för att täcka alla utgifter. Isåfall kan vi i 
styrelsen bidra privat. 
 
§9 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 20:30. 


