
Styrelsemöte Göteborg go-klubb 
Tid: 2020-10-05 kl 19:19 -20:50 
Plats: Sjömansgatan 16A, hemma hos Robin Nilsson. 
Närvarande: Ordförande Robin Nilsson (RN), Kassör Eskil Varenius (EV), Ledamot Robin Bergmark (RB) 
 
§1 Mötets öppnande 
RN hälsade välkomna och öppnade mötet kl 19:19. 
 
§2 Dagordning 
- Nordiska Mästerskapen 2020 
- Lägesrapport ekonomi 2020 
- Göteborg Open 2020 
 
§ 3 Nordiska Mästerskapen 2020 
Efter att corona-läget de senaste dagarna återigen blivit lite sämre så verkar det svårt att anordna NM 2020. 
RN har frågat de nordiska länderna, som var ganska överens om att de a) vill se en fysisk turnering, och b) 
hellre ställer in än spelare NM online.  
Beslut: Vi ställer in NM 2020. RN meddelar de olika länderna. 
 
§4 Lägesrapport ekonomi 2020 
EV redogjorde för ekonomin. Vi har sedan förra mötet lyckats avsluta vårt Nordea-konto. Alla pengar som där 
fanns, 4888 SEK och 67 öre, har förts över till Eskils privata konto. Detta i väntan på ny banklösning. Vi letar 
fortfarande efter en billig lösning. Alla verkar erbjuda företagspaket för ca 1000 kr per år. Men, vi behöver inte 
flertalet tjänster däri, såsom bankkort. Vi behöver endast internetbank, och gärna möjlighet att ta emot swish. 
EV har, sedan överföring till hans konto, betalat skulder till Magnus på 5410 SEK. RN har idag, 20201005, fört 
över en donation på 500 kr som han fått i samband med en försäljning av ett bräde åt en bekant. I skrivande 
stund har alltså klubben -21.33 SEK i eget kapital. Vi har en skuld till SGF på 1900 SEK för Göteborg Open 2018. 
Vi hoppas under hösten få in mer pengar, som medlemsavgifter och/eller på annat sätt, för att betala denna 
skuld och vända ekonomin till plus igen. Ett antal personer har uttryckt att de kan betala klubbens skulder om 
det blir skarpt läge, men föredrar att låta klubben klara sin egen ekonomi först om möjligt. 
Beslut: RN letar vidare efter banklösning. Alla försöker påminna folk att betala medlemsavgift (till EV) snarast. 
 
§5 Göteborg Open 2020 
Samma diskussion gäller i stort sett för Göteborg Open som för NM: corona gör saker svårare. Att lägga mycket 
tid och pengar på att ordna en större fysisk turnering känns inte försvarbart nu eftersom det lär bli färre 
deltagare än vanligt. Däremot kan vi ordna en onlineturnering.  
Isåfall bör vi ta en mindre avgift, för att minskat risken med oseriösa spelare som orsakar en massa 
administrativt arbete utan att de dyker upp. 50 SEK, 80 SEK eller 100 SEK var på förslag. Några andra 
turneringar under de senaste månaderna har tagit ca 50 SEK i avgift. 100 känns då lite högt. Samtidigt lägger vi 
ner mycket tid på att lotta etc. och klubben skulle må bra av extra pengar (som ju oavkortat går till att främja 
go). Kanske kan vi få något fint att ha som pris till kyuspelare som presterat bra, t.ex. presentkort på 
InternetGoSchool eller NordicGoDojo? Om vi får detta gratis så kanske 50 SEK låter som ett bra belopp. Om vi 
istället behöver betala lite för varje pris så kanske en summa större än 50 SEK känns mer motiverat.  
RB föreslog att vi ordnar ett "Google meet" där folk kan hänga under turneringen, och hälsa välkomna. 
Vi diskuterade bästa spelplats; OGS och KGS var på förslag.  
Vi behöver en hemsida. Ett exempel som liknar väldigt mycket vad vi tänker oss är https://peep.redensart-
potsdam.de/. Kan vara bra inspiration. 
 
Beslut: Vi arrangerar Göteborg Open 2020 på KGS, helgen den 5-6 december. Följande detaljer spikades: 
- Vi rapporterar inte resultaten till EGD. 
- Vi ger inte ut några prispengar. 
- Vi kommer att ta någon mindre avgift. Exakt belopp bestäms senare. 
- RN mailar InternetGoSchool och NordicGoDojo och frågar om möjliga samarbeten där de får reklam och vi får 
priser, t.ex. i form av "vouchers". 
- RN köper gbgopen.com som vi kan peka om till en ny sida med information. 
 
Mötet avslutades 20:50. 


