Mötesprotokoll för styrelsemöte i
Göteborgs go-klubb 2016-04-15
Närvarande: Eskil Varenius (ordförande), Magnus Sandén (kassör), Robin Nilsson (vice
ordförande), Robin Bergmark (ledamot). Plats: Restaurang Krakov, Karl Gustavsgatan 28.
1) Mötets öppnande
Eskil förklarade mötet öppnat kl 18:45. Detta är styrelsen första möte sedan vi valdes.
2) Mötesordförande, sekreterare och justerare
Beslut: Eskil väljs till mötesordförande och sekreterare, Magnus väljs till justerare.
3) Ekonomi och medlemskap
Klubben har idag 15 652 SEK och 23 öre på plusgirokontot. Magnus och Eskil ska skicka in
dokument för att få access till kontot och ta bort tidigare fullmakter. Eskil ansöker också om
”befrielse från särskild uppgift” från och med verksamhetsåret 2015 hos skatteverket.
Betalning av medlemsavgifter
Vi enades om att medlemsavgifter enklast betalas direkt till klubbens plusgirokonto eller till
Magnus via Swish. Om någon vill betala och Magnus inte är på klubben så kan någon ur
styrelsen ge ut Magnus nummer. Om personen vill betala kontant så kan någon ur styrelsen
som är på klubben ta emot pengarna och Swisha motsvarande belopp till Magnus.
Medlemslista
Vi behöver ha ett register, lämpligen ett Google-docs, på vilka som är medlemmar. I detta
bör finnas förnamn, efternamn, inbetalt belopp (200 eller 100 om andra halvan) samt
telefonnummer till varje medlem. Medlemmar vars avgift inkommit till plusgirot för år 2016
(200 SEK) är: Jonas Pensjö, Reino Aavikko, Robert Anderzén, Robin Nilsson, Wilhelm
Meding, Robin Bergmark, och Eskil Varenius.
Beslut: Magnus upprättar ett Google-dokument för att hålla koll på medlemmar under 2016.
Inköp
Magnus påminde alla om att han vill ha kvitton på alla inköp som görs för klubben, t.ex. fika
för onsdagarna, för att kunna ge ersättning från klubbens konto.
Vi diskuterade också möjligheten att köpa in 20 stycken små bräden med stenar. Detta för att
användas under nybörjarevent. Vi bad Robin om en offert från Gobutiken för att kunna
jämföra pris och leveransvillkor med andra affärer.
4) Klubbmästerskap
Vi har bokat lokalen på skolgatan 21 hela söndagen den 22:e maj för klubbmästerskap. Vi
diskuterade möjligheten att ha någon form av pris för att göra tävlingen mer spännande för
starkare spelare. En liten kontantsumma (200-500) diskuterades, så att man iallafall får
tillbaka sin medlemsavgift för klubben. Andra idéer var: gratis deltagande i Göteborg open,
en bok eller presentkort, ett bräde. Vi diskuterar detta vidare per mail och bestämmer
snarast. Format troligen 30-minutersronder, antal beror på hur många som kommer.
Beslut: Magnus stämmer av med hyresgästföreningen om vi ska betala för heldagsbokning.
Beslut: Så fort vi bestämt pris i turneringen så annonserar Robin Bergmark
klubbmästerskapet i klubbens Facebookgrupp. Eskil annonserar på hemsida och mail-lista.

5) Sommarläger
Det är nu sex personer anmälda till lägret, men vi vet flera som ska komma men som inte
anmält sig. Vi uppmuntrar alla som vet att de vill komma att anmäla sig snarast. Många
anmälda kan locka ännu fler. Sista anmälningsdag är 1:e juni. Lägret är 13-17:e juli 2016.
Vi bestämde att göra lägret väldigt likt förra året, med matleverans till lägret, vegetarisk mat,
morgontsumego etc. Vi vill göra tsumego-papprena i god tid detta år så att vi inte måste göra
det dagarna innan lägret. Vi ska ses någon dag i maj eller juni för att ordna detta. Om någon
hittar bra problem så får de gärna spara dem till dess.
Vi kan troligen använda Lukas bil (och han är med under lägret) för att köra saker och folk.
Det är gott om tid kvar så vi känner oss trygga i att ordna detaljerna (som mat) längre fram.
Beslut: Robin Bergmark annonserar på Facebook med lagom mellanrum om lägret så att det
inte glöms bort där.
6) Göteborg Open 2016
Magnus och Eskil har uppdaterat hemsidan för Göteborg Open något, mest tekniken ”under
huven”. Nu är den redo att användas. Då vi har god ekonomi så vill vi ha proffs till
Göteborg Open 2016. Förslag var t.ex. Guo Juan eller Catalin Taranu.
Beslut: Robin tar tag i att ordna med proffs i juni när han har tid.
Beslut: Eskil kollar med Mats på Manhems Schacksällskap om någon helg är ledig i
november.
7) Hanami – körsbärsblommans dag i Botaniska Trädgården
Som vanligt firas Hanami i botaniska, detta år söndagen den 24:e april kl 11-15, se
http://www.botaniska.se/sv/kulturplattformen/Goteborgs-Botaniska-Tradgard/StartsidaGoteborgs-Botaniska-tradgard/Besok-oss1/Program/Hanami-2016/
Vi vill gärna vara med även detta år. Robin kan nog den 24:e och åker gärna dit med några
bräden. Vi behöver inte vara ett officiellt arrangemang men det är ändå bra om vi sprider
ordet om att vi är där och spelar, både på facebook och på klubben.
Beslut: Robin styr upp Hanami-firandet i den mån han har tid.
8) Nybörjarkurser
Vi vill gärna ge nybörjarkurser. Dels på olika företag där gospelare jobbar (t.ex. Magnus och
Robin B) men även för allmänheten på t.ex. Stadsbiblioteket. Tyvärr har ingen i styrelsen tid
att se till att detta händer just nu, men vi hoppas kunna göra det framöver. Om vi köper in
fler småbräden till klubben så underlättar det för att ordna kurser eller demokvällar.
9) Kommunikation inom och utom klubben
Vi i styrelsen kommunicerar i huvudsak per mail via listan gbg-goklubbstyrelsen@googlegroups.com . För att kommunicera med klubbens medlemmar så används:
Vår hemsida http://gbg.goforbundet.se/
Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/123111635590/
Mailinglistan gbg-goklubb@googlegroups.com
samt muntligen när vi träffas på klubben och i andra sammanhang.
Vi vill också nå ut till Go-intresserade utanför klubben, speciellt nu efter att intresset för Go
ökat i samband med Alpha-Go. Robin har modifierat en affisch om go som han tänker trycka
och sätta upp på olika ställen. Det är jättebra. Det är också bra att visa upp go, t.ex. genom
att spela på fik.
10) Mötet avslutades kl 19:55.

