Protokoll styrelsemöte Göteborgs go-klubb
Tid: 2016-07-02 kl 14-15.
Plats: Fröken Olssons Café, Göteborg
Närvarande: Eskil, Robin B, Robin N, Lukas (adjungerad)
Frånvarande: Magnus
1. Status för Göteborg Open
Eskil har ännu inte fått besked från Mats om vi kan låna lokalen på Vegagatan även denna höst.
Men vi hoppas på att få vara där en helg i November. Mats återkommer förhoppningsvis inom en
vecka. Så fort vi har datum så kan vi annonsera turneringen. Då kan även Robin börja med arbetet
att kontakta proffs. Det finns flera bra tänkbara proffs att bjuda in, såsom Hajin Lee, Catalin Taranu,
Guo Jan och EGF-proffsen. Vi bör kunna betala flyg + boende utan problem. Eskil undersöker om
vi kan betala ut eventuell ersättning för undervisning etc. Enklast vore nog om vi kunde köpa
tjänsten mot faktura.
2. Sommarlägret
24 personer har anmält sig till lägret. Vi är glada över att nästan alla ranker från 2d-20k är
representerade, det bådar gott för många roliga matcher och många bra möjligheter att lära sig
saker. Robin har dubbelkollat med Sjöviksgården: de är redo att ta emot oss onsdagen den 13:e efter
lunch. Alla i styrelsen + Lukas kan vara med på lägret.
Vi kan använda Lukas bil för att frakta utrustning från Göteborg. Lukas fick en nyckel till
klubblokalen och hämtar upp magnetbräde samt klockor vid tillfälle. Bräden och stenar tas från
Lukas förråd. Med bilen åker även Robins jongleringsgrejer och gitarr, samt Lukas volleyboll och
fotboll.
Robin B och Robin N ordnar “morgontsumego” och skickar som PDF till Eskil som skriver ut och
tar med till lägret. Magnus och Lukas bestämmer mat för lägret samt handlar detta online för
leverans till lägergården.
Vi diskuterade några förslag på måltider och ansvariga:
Falaffel (Robin N+Magnus), Ratatouille (Lukas+Magnus), Rotfruktslasagne (Lukas+Robin B),
Veganska köttbullar (Eskil+Robin N), Frukost (Eskil: alla dagar)
Detta var dock förslag, och kan ändras om vi känner att något annat passar bättre.
Att göra-lista för sommarlägret 2016
Eskil: Skriva ut tsumego. Ansvara för nycklar och frukost på lägret. Skicka lista över anmäldas
allergier till Lukas och Magnus. Ansvara för en lunch på lägret. Hälsa välkomna onsdag
eftermiddag. Lotta matcher mellan lägerdeltagare. Ta med lottningsdator. Ev. ta med badminton-nät,
racket och bollar. Skicka ut mail till alla anmälda med info om lägret.
Lukas: Hämta magnetbräde och klockor på klubben. Hämta saker hos Robin. Köpa pump till
bollar. Ta med bräden, stenar och pumpade bollar hemifrån. Handla luncher + frukost med Magnus.
Ansvara för en lunch på lägret.
Robin B: Göra tsumego med Robin N. Ansvara för en lunch på lägret.Ta med matberedare.
Robin N: Göra tsumego med Robin B. Ansvara för en lunch på lägret. Ta med jongleringsprylar.
Magnus: Bestämma meny och handla mat med Lukas. Ansvara för en lunch på lägret.
3. Nästa möte
Vi kände att vi har så bra koll på läget att vi inte behöver ha något mer möte innan lägret.
Eventuella frågor kan vi lösa per mail eller telefon. Således ses vi nästa gång på lägret.

