
Protokoll Årsmöte Göteborgs go-klubb 2020 
Tid: 2020-08-22 14:06-15:02 
Plats: Online via tjänsten Discord (p.g.a. Covid-19) 
Närvarande: Eskil Varenius (EV), Robin Nilsson (RN), Magnus Sandén (MS),  
                       Lukas Lindroos (LL), Robin Bergmark (RB) 
 
§1 Mötets öppnande 
 Mötet öppnades kl 14:06.  
 
§ 2 Mötets behörighet 
 Mötet fanns behörigt utlyst. Dagordning bifogas som bilaga. 
 
§ 3 Val av mötesordförande 
 Beslut: RN valdes till mötesordförande. 
 
§ 4 Val av mötessekreterare 
 Beslut: EV valdes till mötessekreterare. 
 
§ 5 Val av justerare 
 Beslut: RB och LL valdes att justera protokollet 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 
 RN läste verksamhetsberättelsen, se bilagor. 
 
§ 7 Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2019 
 MS redogjorde för bokslutet för 2019. Kommentarer till bokslutet: 
 - Nordeakontot blir dyrare varje år. Vi kanske bör undersöka alternativ.  
 - Vi har några gamla skulder som behöver betalas omgående. Det är inte bara vårt fel 
   att de blivit kvar; vi hade inte fått något inbetalningskrav. Under 2020 vi rett ut 
   vad som gäller och skall betala skulderna snarast möjligt. Skulden till Manhems  
   Schacksällskap (för lokalhyra 2018) blev något billigare än vad vi trodde i bokslutet 
   för 2019 då de ändrat hur hyran beräknas. 
 
§ 8 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 
 LL redogjorde för revisionsberättelsen, se bilagor.  
 Styrelsen rekommenderas ansvarsfrihet. 
 
§ 9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse 
 Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
§10 Verksamhetsplan för 2020 
 RN läste verksamhetsplanen för 2020, se bilagor. 
 Beslut: Mötet godkände föreslagen verksamhetsplan. 
 
  



§11 Budget och medlemsavgift för 2020 
 MS läste upp budgeten för 2020. Det är ett konstigt år pga covid-19.  
 Beslut: Mötet godkänner den föreslagna budgeten, med oförändrad medlemsavgift  
  på 200 kronor för hela 2020. 
 
§12 Val av styrelse för 2020 
 Beslut: Till styrelse för verksamhetsåret 2020 valdes 
 Ordförande: Robin Nilsson  
 Sekreterare: Robin Bergmark 
 Kassör: Eskil Varenius  
 Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig. 
 
§13 Val av revisor för 2020 
 Beslut: Lukas Lindroos valdes till revisor för verksamhetsåret 2020. 
 
§14 Övriga frågor 
 - Vi kan just nu inte betala från vårt konto i Nordea. Detta då Nordea saknar diverse 
    uppgifter om föreningen och de förtroendevalda.   
    Beslut: Styrelsen får i uppdrag att kontakta Nordea och låsa upp kontot. 
 - Nordeakontot blir dyrare för varje år, just nu 950 kr per år. Det vore bra med en  
    billigare lösning (eftersom vi har så lite intäkter) samt en möjlighet att ta emot  
    swishbetalningar (bra under turneringar som Göteborg Open).  
    Beslut: Styrelsen får i uppdrag att undersöka billigare och bättre alternativ, samt  
    mandat att byta till ett sådant. 
 - Sverokmedlemskap. Vi är fortfarande medlemmar trots beslut 2019 att gå ur.  
    Beslut: Styrelsen får i uppdrag att se till att föreningen begär utträde ur Sverok. 
 - Kontaktperson hos Skatteverket. Sedan flera år har EV varit listad som  
    kontaktperson hos skatteverket. Detta var opraktiskt när EV bodde i England  
    2017-2019. Därför beslutades 2019 att MS skulle ta över som kontaktperson.  
    Men, detta genomfördes aldrig.  
    Beslut: Eftersom MS nu lämnat styrelsen, men EV är tillbaka i Sverige och tillbaka i  
    styrelsen, så stryker vi beslutet från 2019. EV fortsätter alltså som kontaktperson. 
 - Kan vi justera detta protokoll digitalt för att inte behöva ses under covid-19? 
    Beslut: Vi försöker göra detta. Om Nordea (som behöver protokollet) inte      
    accepterar detta så får vi skicka protokollet till varandra för underskrifter. 
 
§ 15 Mötet avslutas kl 15:02.  
 
 
__________________ 
Eskil Varenius 
Sekreterare 
 
 
__________________ 
Robin Nilsson 
Ordförande 

 
__________________ 
Lukas Lindroos 
Justerare 
 
 
__________________ 
Robin Bergmark 
Justerare 



Dagordning för årsmöte i Göteborgs Go-klubb

Tid: 22 augusti 2020 kl 14.00

Plats: Discord (online)

1) Mötets öppnande

2) Mötets behörighet

3) Val av mötets ordförande

4) Val av mötets sekreterare

5) Val av två personer att justera protokollet

6) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7) Ekonomisk berättelse för förra året

8) Revisorernas berättelse för förra året

9) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10) Årets verksamhetsplan

11) Årets budget och fastställande av medlemsavgift

12) Val av årets styrelse

13) Val av årets revisor

14) Övriga frågor

15) Mötets avslutande



Verksamhetsberättelse för Göteborgs goklubb 2019

Ordinarie spelträffar
Klubben har varit öppen för spel varje onsdag kväll hela året, bortsett från några få veckor kring 
EM på sommaren samt över jul och nyår. Träffarna består vanligtvis av tsumego-lösande, spel och 
samkväm. Vid ett par tillfällen har klubben även spelat stadskamper online mot andra goklubbar.

Klubbmästerskap
Söndagen den 5 maj ordnade klubben ett klubbmästerskap i lokalen på skolgatan. Efter ett flertal 
tuffa matcher vann slutligen Johan Berntsson, som sedemera kunde titulera sig klubbmästare. 
Dessutom vann de två bäst placerade spelarna gratis inträde till höstens upplaga av Göteborg Open.

Göteborg Open
Första helgen i November gick årets Göteborg Open av stapeln. Till årets upplaga av turneringen 
kom 32 personer från sju olika länder och vinnare blev Pål Sannes 3d från Oslo. Turneringslärare i 
år var Fredrik Blomback, som både är Sveriges genom tiderna starkaste spelare och uppskattad 
lärare. Fredrik höll föreläsningar på fredag och lördag kväll och gav reviews till de spelare som 
önskade under ronderna.
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Revisionsberättelse för Göteborgs Go-klubb 

(org. nr 802446-9499) verksamhetsåret 2019

Jag har granskat bokslut, bokföring och styrelsearbete för Göteborgs go-klubbs verksamhet under år
2019. Syftet med revisionen är att kontrollera att styrelsen inte handlat i strid med föreningens 
stadgar. Jag har granskat styrelsens beslut utifrån mötesprotokoll och övrig tillgänglig 
korrespondens inom styrelsen. Jag har också kontrollerat den ekonomiska rapporten mot de 
transaktioner som finns på klubbens plusgirokonto. Årsmötet 2020 har kallats senare än det enligt 
stadgarna reglerade datumet. Baserat på korrespondans inom styrelsen bedömer jag att detta inte 
skett med uppsåt, utom som en naturlig konsekvens av den COVID-19 pandemin. Styrelsen har 
agerat i föreningens syfte att främja go. Jag rekommenderar därför årsmötet 2020 att bevilja 
avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Göteborg den 22 augusti 2020

_______________________________________
Lukas Lindroos, Förtroendevald revisor



Verksamhetsplan för Göteborgs goklubb 2020

2020 har än så länge varit ett annorlunda år på grund av den rådande världspandemin med corona-
viruset Covid-19. Årsmötet hålls nu nästan ett halvår senare än vanligt på grund av ett generelllt 
förbud i samhället mot publika möten och sammankomster. Alla svenska goturneringar det senaste 
halvåret har varit inställda, liksom goklubbens klubbmästerskap. Göteborgs goklubb skulle även ha 
arrangerat de nordiska mästerskapen i april, vilket också blev inställt på obestämd tid.

Vilka evenemang klubben har möjlighet att anordna under året kan naturligtvis bero på gällande 
restriktioner kring t.ex sammankomster och resor. De ordinarie spelträffarna i klubblokalen har än 
så länge fortsatt som vanligt och borde kunna göra så även under resten av året. Under förutsättning 
att det är passande och möjligt bör klubben arrangera ett Göteborg Open även i år. Klubben borde i 
så fall också se över möjligheten att baka in de nordiska mästerskapen i turneringen, vilken då 
skulle kunna utse årets nordiska mästare.




