
Styrelsemöte Göteborg go-klubb 
Tid: 2020-11-07 kl 16:15 -17:15 
Plats: Online, via discord. 
Närvarande: Ordförande Robin Nilsson (RN), Kassör Eskil Varenius (EV), Ledamot Robin Bergmark (RB) 
 
§1 Mötets öppnande 
RN hälsade välkomna och öppnade mötet kl 16:15. 
 
§2 Dagordning 
- Göteborg Open 2020 lägesrapport 
- Stänga klubben pga nya striktare rekommendationer för covid-19? 
 
§3 Göteborg Open 2020 
En lägesrapport inför förberedelser för Göteborg Open 2020. RN har ordnat en finfin hemsida på 
https://gbgopen.com. Han har också ordnat ett anmälningsformulär där man måste betala med Paypal för att 
anmäla sig. Mycket bra, eftersom vi då vet att alla anmälda är reggade. RN har också gjort fantastiskt mycket 
reklam på flera ställen bland annat på Facebook, olika nordiska goförbund samt EGF. Just nu 20 anmälda, vilket 
kanske är färre än väntat givet all reklam. Å andra sidan så är det en månad kvar till 5-6 december, så många 
anmäler sig nog senare. Punkter som diskuterades: 
 
- Kan vi göra reklam på fler ställen? RN föreslog "English game room" (EGR) på KGS. Bra idé, men då måste vi få 
tag i någon admin där. EV försöker ordna detta. RN planerar också att maila tidigare anmälda. 
- Kan vi ordna en föreläsning samt reviews? RN ska kolla med några duktiga föreläsare om de kan tänka sig att 
ställa upp, kanske mot viss ersättning eftersom vi nu har iallafall en lite budget för turneringen. 
 
§4 Stänga klubben pga covid-19? 
Den 29:e oktober kom Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götalandsregionen med nya skarpare 
rekommendationer angående fysiska möten under covid-19, se https://www.vgregion.se/covid-19-corona/. 
Ingen av oss gillar att stänga klubben, och vi diskuterade hit och dit kring hur dessa rekommendationer ska 
tolkas, samt vem som är ansvarig för eventuella besökares påverkan på smittspridning. Svårt.  
 
Beslut: Vi ställer in de fysiska spelträffarna på Skolgatan 21 tills vidare. Vi hoppas kunna öppna åter snarast 
möjligt. Nya rekommendationer väntas den 19:e November, och vi följer situationen löpande. RB informerade 
på Facebook, EV på hemsida och mailinglista. Tråkigt att stänga klubben, men bra att ha ett beslut. 
 
Mötet avslutades 17:15 och RN tackade deltagarna för visat intresse. 


