Årsmöte i Göteborgs go-klubb 2017
Tid:
Den 15:e februari 2017 kl 19:08 -20:20.
Plats:
Klubblokalen på Skolgatan 21
Närvarande: Eskil Varenius, Edvin Wedin, Micael Svensson, Robin Bergmark,
Robin Nilsson, Reino Aavikko, Lukas Lindroos, Viktor Essle
1. Mötet öppnades kl 19:08.
Robin B hade bakat jättegoda kakor!
2. Mötets behörighet.
Mötet fanns behörigt utlyst. Kallelse har funnits i två veckor på hemsida, facebook och
mailinglista. Lukas påpekade att man kan få hemsidans nyheter som RSS-feed.
Beslut: Mötet bestämde att ändra i dagordningen så att val av styrelse, revisor och valberedare
togs föra verksamhetsplan och budget. Detta eftersom verksamhetsplan och budget kopplade till
ett antal anmälda övriga frågor och förslag som inkommit till mötet.
3. Val av mötesordförande
Beslut: Eskil valdes till mötesordförande.
4. Val av mötesssekreterare
Eskil erbjöd sig att anteckna samtidigt som han leder mötet.
Beslut: Eskil valdes även till mötessekreterare.
5. Val av justerare
Beslut: Robin B och Robin N valdes till justerare.
6. Verksamhetsberättelse för 2016
Eskil läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 (se bilaga 1).
7. Ekonomisk berättelse för 2016
Då Magnus (kassör) inte kunde vara med så redogjorde Eskil för bokslutet 2016 (se bilaga 2).
I korthet så var resultatet minus 1756SEK för 2016. Vid årets slut hade vi 10097 SEK på kontot
samt en skuld på 1520 SEK till Svenska Goförbundet då vi glömt att betala turneringsavgift för
Göteborg Open 2016. Så, vi hade 8577 SEK att spendera efter att skulderna räknats bort. Det
ger oss god marignal att sikta på negativt resultat (för att pengarna ska vara medlemmarna till
godo) även under 2017.
8. Revisionsberättelse för 2016 (se bilaga 3)
Lukas läste upp revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för sittande styrelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 2016
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10. Val av styrelse för 2017
Sittande styrelse hade anmält intresse för att bli omvalda. Inga ytterligare personer anmälde
intresse för att vara med i styrelsen.
Beslut: Sittande styrelse omvaldes, alltså Eskil (Ordförande), Magnus (Kassör), Robin N (vice
ordförande), Robin B, (ledamot)
11. Val av revisor
Lukas erbjöd sig att vara revisor även nästa år.
Beslut: Lukas omvaldes som revisor.
12. Val av valberedare
Klubben har inte haft någon valberedare de senaste åren. Ingen anmälde sig frivilligt och mötet
tyckte att klubben klarar sig ändå.
Beslut: Ingen valberedare valdes.
13. Verksamhetsplan och budget
Beslut: Mötet beslutade att klubben genom styrelsen ska ordna Sommarläger, Göteborg Open
och klubbturnering som föregående år. Planen är att sikta på ett litet underskott för att ta av våra
besparingar, ungefär som tidigare år. Ett förslag för detta finns i bifogad budget (se bilaga 4).
Mötet enades dock om att styrelsen bör undersöka flera ytterligare förslag för att sprida Go på
olika sätt. Dessa diskuterades under Övriga frågor, se nedan.
Beslut: Mötet beslutade att styrelsen ska undersöka möjligheterna att genomföra några av dessa
förslag, och att styrelsen har mandat att isåfall överskrida budgeten sålänge aktiviteterna
överensstämmer med föreningens syfte.
14. Övriga frågor
1. Skåpet i lokalen bör bytas ut.
Vi kan tänka oss att betala för ett nytt skåp, t.ex. på IKEA. Men vi vill köpa något som
passar i lokalen, t.ex. ett skåp som också fungerar som bänk att sitta på.
Beslut: Styrelsen ska prata med lokalföreningen för att hitta en lösning.
2. Viktor påtalade att det bör finnas intro-goböcker i lokalen, typ Graded go problems 1-2.
Beslut: Mötet beslutade att styrelsen ska köpa in några böcker till klubben.
3. Ska vi rapportera klubbmästerskapet 2017 till EGD?
Mötet diskuterade frågan och lämnade till styrelsen att besluta om detta i god tid före
klubbmästerskapet så att alla deltagande vet vad som gäller. Ett skäl att inte rapportera till
EGD är att det då blir en mer avslappnad turnering. Dock kan resultaten med fördel läggas
upp som PDF på klubbhemsidan. Samma synpunkter lämnades på sommarlägret, att
resultaten gärna får rapporteras på klubbhemsidan efter lägrets slut.
4. Återkommande söndagsspel?
Flera spelare har träffats på söndagsmorgnar för att spela på Fröken Olssons Café. Reino
föreslog att detta kunde annonseras bättre på t.ex. facebook och hemsida, gärna en gång i
månaden, så att chansen är större att folk kan planera in det. Robin Bergmark erbjöd sig att
skapa facebook event i Göteborgsgruppen för spel på Fröken Olssons, minst en gång i
månaden tills vidare.

5. Förslag på sätt att sprida go.
Ett stort antal möjliga idéer hur vi kan sprida go diskuterades. Följande idéer bör undersökas
av styrelsen:
▪ Nybörjarkväll. Vi har tidigare haft nybörjarkvällar på klubben. Då företrädesvis en
annan dag än onsdag för att nya spelare ska känna mindre press från duktiga spelare.
Tyvärr har det varit svårt att locka nybörjare till klubblokalen, så därför kanske ett event
på en mer publik plats är ett effektivare sätt att exponera spelet för nya personer (se
nedan). Men, mötet enades om att om någon vill hålla en nybörjarkväll så är det fritt
fram att göra det, och klubben ställer gärna upp med utrustning och bidrag till lokal etc.
▪ Affishering. Robin N har massor av affischer (ca 1200st) om Go. Edwin, Viktor och
Robin N erbjöd sig att hjälpa till att affischera om någon drar i detta.
▪ Tidningsmaterial. Robin N föreslog att styrelsen ska undersöka möjligheten att få in
gomaterial i tidningar. T.ex. Tsumego motsvarande de schackproblem som nu finns i
många tidningar. Mötet diskuterade också möjligheten att köpa tjänsten “skriva artikel
om go med några problem” till någon tidning, kanske illustrerad vetenskap, av någon
frilansande journalist. Styrelsen ska undersöka detta.
▪ Eskil föreslog återigen att vi borde visa upp go på stadsbiblioteket. Eskil kommer att
ha mer tid i maj och kan då eventuellt få sällskap av Micael, Robin och Viktor och
kanske fler. Mötet enades om att styrelsen bör undersöka vad som krävs för att få vara
på stadsbiblioteket, t.ex. två lördagar i rad.
▪ Robin N föreslog återigen att vi borde visa upp go i Nordstan. Det låter jättebra, med
över 90000 besökare om dagen, och därmed ett utmärkt ställe att exponera folk för Go,
även om de inte aktivt lär sig spela. Men frågan är om vi har resurser (folk, tid) att
genomföra det. Robin erbjöd sig att kolla praktialiteter med Nordstan, t.ex.
Framförhållning, eventuell kostnad etc. Styrelsen får sedan ta ställning till om detta är
en genomförbar idé.
▪ Gobräden till fritidsgårdar etc. Robin N påpekade att det är mycket lättare att
distribuera förbundets 100 bräden och stenar om de förpackas i lådor med regler, så att
de går att skicka till olika ställen. Robin N erbjöd sig att kolla vad detta kan kosta, d.v.s.
att ta fram låda och regler så att seten kan förpackas som paket.
15. Mötet avslutades kl 20:20.
Tack alla deltagare för visat intresse, och ett extra tack till Robin B för de goda kakorna!

Verksamhetsberättelse för Göteborgs go-klubb år 2016
Onsdagsträffar
Klubben har hållits öppen i princip varje onsdag under året. Ett stort tack till Robin
Bergmark och Robin Nilsson som under året har jobbat hårt för att hålla klubben öppen.
Som föregående år så betalar vi ingen hyra för lokalen på skolgatan.
Sommarläger
Under en vecka i juli samlades 24 glada gospelare i Sjövik där vi spelade go, badade,
grillade och allmänt njöt av sommaren. Som föregående år så lagade vi vegansk mat till
alla. Mycket gott.
Klubbmästerskap
Den 22:e maj spelades årets klubbmästerskap med fem spännande ronder där
favorittippade Zhennyang Huang 5D tog hem segern med en riktig rysare till match mot
Micael Svensson. Grattis! Micael (2D) knep andraplatsen följd av Robin Nilsson (1D) på
tredje plats. Totalt 12 spelare deltog i mästerskapet, och några tog chansen att spela sina
partier utomhus i det fina vädret. Syrenbersån på innergården blev även det ställe där
många gick igenom sina partier. Några intresserade besökare tittade också in under
eftermiddagen.
Göteborg Open
I november spelades den 32:e upplagan av Göteborg Open. Vi höll som vanligt till hos
Göteborgs schackförbund på Vegagatan och 46 spelare deltog. Ett stort grattis till årets
vinnare, Micael Svensson, som förutom att hålla Göteborgs fana högt i turneringen även
gjorde sig förtjänt av den aktningsvärda graden 3 dan. Detta år hade vi också besök av
proffset Guo Juan 5 dan som gick igenom partier och höll två föreläsningar på fredag och
lördag kväll. Mycket uppskattat. Vi hade också en live-stream via Twitch där Catalin Taranu
5p kommenterade förstabrädet live, via internet från Rumänien.

BOKSLUT 2016-12-31
Göteborg go-klubb
Org. nr. 802446-9499
2016-01-01
2016-12-31

RESULTATRÄKNING (SEK)
Intäkter
Medlemsavgifter (19 medlemmar á 200kr och 1 medlem á 100kr)
Anmälningsavgifter sommarläger (21 deltagare á 750kr och 2 deltagare á 550kr)
Intäkter Gbg Open
Summa intäkter

3900
16850
9967
30717

Utgifter
Nordea (kontoavgift och transaktionsavgifter)
Sommarläger hyra
Sommarläger mat och övrigt
Gbg Open Guo Juan
Gbg Open Catalin
Gbg Open lokal och klockor
Gbg Open övrigt
Klubbmästerskap (prispengar etc.)
Klubbfika
Summa utgifter

608
11680
4230
5265
1477
4880
3495
751
87
32473

ÅRETS RESULTAT
FÖRVÄNTAT RESULTAT

-1756
0

BALANSRÄKNING (SEK)
Kassatillgångar
Summa tillgångar
Skulder (not 1)
Eget kapital
Summa skulder och eget kapital

2016-01-01
11852
11852

2016-12-31
10097
10097

0
11852
11852

1520
8577
10097

Not 1: Skuld till Svenska go-förbundet: turneringsavgifter Gbg Open 2016 (betalad 2017-01-09)

Riktigeten i ovanstående intygas på heder och samvete

Magnus Sandén, kassör verksamhetsåret 2016

Revisionsberättelse för Göteborgs Go-klubb
(org. nr 802446-9499) verksamhetsåret 2016
Jag har granskat bokslut, bokföring och styrelsearbete för Göteborgs go-klubbs verksamhet under år
2016. 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. Enligt min mening finns ingen anledning till
anmärkning. Jag rekommenderar därför årsmötet 2017 att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016.
Göteborg den 1:e februari 2017
_______________________________________
Lukas Lindroos, Förtroendevald revisor

BUDGET 2017
Göteborgs go-klubb
Org. nr. 802446-9499
Intäkter
Medlemsavgifter från 15 medlemmar á 200SEK

3000

Utgifter
Avgift plusgirokonto
Resultat sommarläger
Resultat Göteborg Open
Klubbturnering, fika, etc

600
0
2000
1000

Förväntat resultat

-600

Kommentarer
Sommarlägret brukar bära sina egna kostnader och går ibland till och med lite lätt plus.
Resultatet för Göteborg Open kan variera mycket beroende på hur många som kommer och
om vi har proffs eller inte, men ca 2000SEK back är en lite pessimistisk, men rimlig
budgettering. Detaljerad budget för vart och ett av dessa event sätts av den tillträdande
styrelsen vid senare datum

