
Årsmöte Göteborg go-klubb 2022, för verksamhetsåret 2021 
 
Organisationsnummer: 802446-9499 
Närvarande: Robin Nilsson (RN), Eskil Varenius (EV), Lukas Lindroos (LL), Robin Bergmark (RB) 
Tid: 2022-04-10 kl 14-15 
Plats: Online, Göteborgskanalen på discord 
 
1) Mötets öppnande 
Mötet öppnades 14:04. 
 
2) Mötets behörighet  
Kallelse har utgått 14 dagar innan mötet. Detta år hålls årsmötet senare än 31 mars (senaste 
ordinarie datum enligt stadgar) p.g.a. covid-19. 
Beslut: Mötet fanns behörigt utlyst. 
 
3) Val av mötets ordförande  
Beslut: RN valdes till mötesordförande. 
 
4) Val av mötets sekreterare  
Beslut: EV valdes till mötessekreterare. 
 
5) Val av två personer att justera protokollet 
Beslut: LL och RB valdes att justera protokollet. 
  
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 
RN föredrog verksamhetsberättelse för 2021, se bilaga. Göteborg Open hölls i fysisk form på 
Schackklubben på Vegagatan 20, under en lucka i restriktionerna för covid-19. Detta år så 
fungerade turneringen även som Nordiska Mästerskapen 2021. Johan Berntsson från 
Göteborgs go-klubb vann titeln nordisk mästare 2021. 
 
7) Ekonomisk berättelse för förra året  
EV redogjorde för ekonomin 2021. Få transaktioner pga covid-19. Se bilaga. EV och andra 
har lovat att täcka underskottet med privata medel om nuvarande underskott blir ett 
problem. Men, så fort vi får in medlemsavgifter för 2022 så lär underskottet försvinna. 
 
8) Revisorernas berättelse för förra året  
Revisor LL läste revisionsberättelsen. Rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet. 
 
9) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse  
Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
10) Verksamhetsplan för 2022 
RN läste verksamhetsplanen för 2022. 
Beslut: Mötet antog verksamhetsplanen för 2022. 
 



 
11) Budget och fastställande av medlemsavgift för 2022 
Se bilaga. 
Beslut: Föreslagen budget antogs; medlemsavgift 300 SEK (helår) / 150 SEK (halvår). 
 
12) Val av årets styrelse  
Beslut: Till styrelse för verksamhetsåret 2022 valdes  
Ordförande: Robin Nilsson (XXXXXXXX-XXXX), Sekreterare: Robin Bergmark,  
Kassör: Eskil Varenius (XXXXXXXX-XXXX). Ordförande och kassör tecknar firma var för sig.  
 
13) Val av årets revisor  
Beslut: Lukas Lindroos valdes till revisor för verksamhetsåret 2022.  
 
14) Val av årets valberedare  
Beslut: Ingen valberedning valdes. 
 
15) Övriga frågor  

• Sommarläger. Vi har fått frågor om sommarläger 2022, men vi kan tyvärr inte ordna 
ett läger detta år. Vi uppmuntrar och hoppas att andra krafter kan ordna något 
liknande som vi tidigare gjort! 

• Inventering av utrustning. Vore bra att uppdatera listan över utrustning som klubben 
äger, framförallt för att veta hur många 9x9 bräden som vi har. LL kollar på onsdag. 

• Nybörjarkväll? Onsdag efter påsk, 20 april. LL fixar fika. RB annonserar snarast. 
• Hanami i Botaniska trädgården 24 april? Ja, om vädret tillåter. RB drar i det. 
• Stadskamp 27 april? RN kollar med Oslo, annars andra klubbar. 
• Klubbturnering 15 maj. EV gör hemsida, lottning etc. Annonseras när lokal bokats. 

 
16) Mötets avslutande 
Mötet avslutades 14:59. RN tackade alla för ett trevligt möte. 
 
Bilagor: Verksamhetsberättelse 2021, Bokslut 2021, Revisionsberättelse 2021,  
   Verksamhetsplan 2022, Budget 2022, Stadgar. 
 
Underskrifter: 
Ordförande Robin Nilsson __________________ sekreterare Eskil Varenius ______________ 
 
Justerat av Lukas Lindroos __________________och Robin Bergmark ________________ 



Verksamhetsberättelse för Göteborgs goklubb 2021

Ordinarie spelträffar
Verksamhetsåret 2021 var precis som 2020 lite speciellt på grund av corona-pandemin. Klubben var
inledningsvis stängd och öppnade för ordinarie klubbverksamhet först den 8 september. 
Uppslutningen på klubben har varit aningen sämre än vanligt på onsdagar, på grund av restriktioner 
samt naturligt före och efter de perioder klubben hållit stängt. Trots detta är det ändå ett solitt gäng 
spelare som träffats på onsdagkvällar och hållit klubben vid liv. Nyckelansvariga för 2021 var Johan
Berntsson och Robin Bergmark.

Göteborg Open
Turneringen Göteborg Open är det enda stora event goklubben arrangerade under 2021. Förra året 
(2020) spelades turneringen online, men i år kunde den återigen arrangeras live i schackförbundets 
lokaler på Vegagatan. Då nordiska mästerskapen ännu inte spelats, varken 2020 eller 2021, valde vi 
(i samråd med de nordiska goförbunden) att slå ihop dessa för 2021 med Open. Tack vare det vann 
den högst placerade nordiska spelaren utöver ordinarie titel och prispengar även rätten att kalla sig 
”nordisk mästare”. Den som vann både turneringen och titeln var klubbens egen Johan Berntsson 
3d. Totalt deltog 29 spelare från 6 olika länder. På plats fanns även Su Yang 6d, som gav match-
reviews till alla spelare som önskade.



BOKSLUT 2021-12-31
Göteborg go-klubb
Org. nr. 802446-9499

2021-01-01
RESULTATRÄKNING (SEK) 2021-12-31

Intäkter

Medlemsavgifter 1100

Gåvor 100

Summa intäkter 1200

Utgifter

Avgift SGF Gbgopen 2018, tidigare bortglömt 1900

NM 2021 1200

Summa utgifter 3100

ÅRETS RESULTAT -1900
FÖRVÄNTAT RESULTAT 0

BALANSRÄKNING (SEK) 2021-01-01 2021-12-31
Kassatillgångar 848,67 -1051,33

Summa tillgångar 848,67 -1051,33

Skulder
Avgift SGF Gbgopen 2021, 50 SEK / svensk deltagare 0 -900

Eget kapital 848,67 -1051,33

Summa skulder och eget kapital 848,67 -1951,33

Kommentarer: 

Riktigheten i ovanstående intygas på heder och samvete

Eskil Varenius, kassör verksamhetsåret 2021

Det negativa resultat kan helt förklaras på grund av att medlemsavgifterna blev färre (6st) än 
budget (20st), troligen pga covid som kraftigt minskat klubbens möjligheter att ordna träffar, 
turneringar och annat.  Avgiften till SGF skall betalas så snart balansen är positiv.



Revisionsberättelse för Göteborgs Go-klubb 

(org. nr 802446-9499) verksamhetsåret 2021

Jag har granskat bokslut, bokföring och styrelsearbete för Göteborgs go-klubbs verksamhet under år

2021. 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. Styrelsen har agerat i föreningens syfte att främja go. Jag 

rekommenderar därför årsmötet 2022 att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret

2021.

Göteborg den 10 april 2022

_______________________________________

Lukas Lindroos, Förtroendevald revisor



Verksamhetsplan för Göteborgs goklubb 2022

Ordinarie klubbverksamhet
Klubben är under 2022 planerad att hålla öppet varje onsdag kväll klockan 18:00 – ca 21:30 med 
undantag för ett antal veckor under sommarsemestern, samt över jul och nyår.

Göteborg Open 2022
Tillträdande styrelse uppmuntras att, i den mån det är möjligt, anordna turneringen Göteborg Open 
även i år. Det brukar finnas en stark efterfrågan för Göteborg Open från spelare, både i och utanför 
Göteborg/Sverige. Det brukar även finnas en stark solidaritet till att hjälpa till kring 
turneringshelgen från både klubbens styrelse samt dess medlemmar.

Klubbmästerskap
Det är uppmuntrat för klubben att arrangera ett klubbmästerskap för 2022. Detta brukar hållas 
någon gång under perioden april-juni, och spelas som en endags-turnering. Det kan även finnas 
utrymme att hålla en liknande klubbturnering under hösten.

Övriga aktiviteter
Utöver ordinarie klubbträffar och turneringar finns dels publika evenemang där klubben tidigare 
haft officiell närvaro, och dels andra speltillfällen som tidigare anordnats av klubbens medlemmar. 
Ett evenemang klubben kan närvara vid om vädret tillåter är Hanamidagen i Botaniska trädgården 
den 24 april. I övrigt är det uppmuntrat för de medlemmar som vill att anordna café/pub-träffar 
och/eller speltillfällen i slottskogen under sommaren.



Göteborgs go-klubb - budget verksamhetsåret 2022 
 
Intäkter 
15 medlemsavgifter á 300 SEK    4500 SEK 
 
Utgifter 
Skuld till Svenska Goförbundet NM21   900 SEK 
Göteborg open 2022    3600 SEK 
 
Förväntat resultat           0 SEK 
 
 



Stadgar för Göteborgs go-klubb
Ursprungligen fastställda vid årsmötet den 27/5-2009. Uppdaterade vid årsmötet den 27/2-2013.

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Göteborgs go-klubb.

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§4 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja spelande av brädspelet go.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett 
medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, 
årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet 
kan besluta att det är gratis att vara medlem.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste 
diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
Årsmötet kan utse hedersmedlemmar som är fullvärdiga medlemmar utan att behöva betala 
årsavgift. Hedersmedlemskap gäller för ett verksamhetsår och därefter måste hedersmedlem utses 
på nytt. Hedersmedlemmar måste aktivt ta ställning genom att varje år godkänna fortsatt 
medlemskap.
Som alternativ till ett fullvärdigt medlemskap finns även stödmedlemskap. Stödmedlemmar antas 
på samma sätt som fullvärdiga medlemmar. Stödmedlemmar har dock inte rösträtt på årsmötet och 
kan inte väljas in i styrelsen.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som
tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice 
ordförande, extra ledamöter och suppleanter väljas.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. 
Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar.



§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller 
flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att 
vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
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) val av årets valberedare
15) övriga frågor
16) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska 
styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta 
kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan 
annan person utses av styrelsen att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur 
styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget 
annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal går beslut inte igenom.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med minst två tredjedelar av antalet röster. Då 
stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste 
ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och 
upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.



§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem närvarande medlemmar vägrar godkänna 
upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till 
verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

§18 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av 
styrelsen.


