
Styrelsemöte Göteborg goklubb 
Datum: 2022-01-15 kl 12:15 till 12:30 
Närvarande: Robin Nilsson (RN), Eskil Varenius (EV), Robin Bergmark (RB) 
 
1) Öppna klubben efter julledighet 
Vi hade planerat att öppna i onsdags, den 12:e januari, men både Johan Berntsson och RB som har 
nycklar var sjuka. Därför flyttade vi fram öppnandet och öppnar nu, under ansvarsfulla former med 
tanke på covid, den 19:e januari. RB lovade att kolla huruvida bokningsschemat i pärmen vid dörren 
är uppdaterat för 2022. Om inte så kan EV fixa ett nytt schema. 
 
2) Nordiska Mästerskapen / Göteborg Open 2021 
Vi hade 29 tävlande från 6 länder. Inte illa. Jeff Su 6D gjorde en fin insats som turneringslärare. Roligt 
med turnering på plats, det blev bra tajming i en lågintensiv covidperiod utan att restriktioner 
påverkade direkt. Vi misstänker dock att flera spelare valde att stanna hemma pga pandemin, och 
hoppas på utagerad pandemi och fler deltagare på Göteborg Open 2022. 
 
Det ekonomiska resultatet för NM 2021 blev en förlust på ca 2225 SEK: 

Inkomster Summa (SEK) Kommentar 

Deltagaravgifter 8547.2 Inkom både i EUR och SEK 

Frukost/fika 380 För några bakades detta in i avgiften 

   

Utgifter   

Manhem 3087.5 Vi fick 512.5 SEK rabatt då vi donerade madrasserna  

Madrasser 1025 Inköpta av Robin Nilsson 

Frukost/fika 781  

2:a och 3:e pris 1235 1:a pris donerades till klubbkassan 

Turneringsskatt till SGF 900 50 SEK per svensk spelare, 18 totalt 

Turneringsslärare 4124 Flygresa, boende etc. Ersattes i EUR. 

   

Resultat -2225.3  
 
Robin Nilsson valde att efterskänka skulden på 1025 för inköp av madrasser. Detta var en oplanerad 
utgift, eftersom Manhem brukar erbjuda madrasser för övernattande. Men de hade slängt de gamla 
madrasserna. Därför köpte vi nya. Vi valde sedan att donera dessa till Manhem, eftersom vi inte kan 
använda dem under året, och då fick vi lite rabatt. Det innebär att resultatet blev -1200 SEK. Klubben 
bör kunna täcka det med medlemsavgifter som inkommer under våren (vanligen 200 SEK per 
person). Om inte så har Eskil lovat att stå för resterande underskott från NM 2021. 
 
3) Övrigt 
- Vi får kolla om och när Hanami, körsbärsblommans dag, firas i Botaniska 2022, det vore fint att vara 
med och spela go utomhus där. 
- Vi får inte glömma att ha årsmöte innan slutet av mars. Förhoppningsvis i fysisk form. 
- Det vore roligt att ordna en klubbturnering en helgdag under våren, om pandemin tillåter. 


