
Styrelsemöte Göteborgs go-klubb
Datum och tid: 2016-10-14, kl 18:15-19:45
Plats: Fröken Olssons café
Närvarande: Eskil Varenius (ordförande), Magnus Sandén, Robin Nilsson, Robin Bergmark

1. Veckoträffarna
• Nya spelare: Det har kommit flera nya spelare under hösten. Tyvärr så kommer de ofta olika 

onsdagar och har då få jämstarka motståndare. Det är synd då de missar det roliga i att spela 
med andra nybörjare. Därför vore det bra med dedikerade nybörjarkvällar eller liknande för 
att locka nya spelare samtidigt. Se även ”Rekrytering” längre ner.

• Nycklar: I nuläget så har klubben två nycklar till lokalen som roterar efter behov. Just nu har
Robin Nilsson och Viktor Essle varsin nyckel.

2. Sverok
• Robin B åker på Sveroks riksmöte. Möteshandlingar finns inte ännu, men styrelsen beslutar 

att Robin kan representera klubben på mötet.
• Eskil har lagt in alla klubbträffar i Sveroks system. Då vi har en träff under ”Spelveckan” så 

har vi fått en låda med saker från Sverok levererat till Eskil. Det är två spel (HINT och 
Dobble) samt diverse reklam, rabattcheckar, pennor etc. Två medaljer och en T-shirt kanske 
kan användas någon gång. Då Eskil inte hade listan på saker med sig så bestämde vi att vi 
beslutar om vad vi gör med sakerna på ett framtida möte, troligen efter Göteborg Open. En 
bild på sakerna finns här:

3. Rekrytering / PR för klubben och go i allmänhet (utöver Göteborg Open)
• Vi har tidigare diskuterat att visa upp go på företag. Magnus jobb har tema-after-work ibland

som skulle passa utmärkt. Magnus hade glömt detta över sommaren, men vill gärna ordna 
något under hösten. Vi försöker få till ett datum snarast. Eskil kan troligen hänga med då han
har ganska flexibelt schema.



• Vi har också diskuterat att visa upp Go på stadsbiblioteket. Eskil vill gärna hålla några 
introträffar där, förslagsvis i vår t.ex. på helger i Dynamo eller liknande. Eskil ska prata med
stadsbiblioteket om detta.

• Vi har inte hört något från Världskulturmuseet detta år. Det har varit bra tidigare, men med 
kort varsel och Göteborg Open nära inpå så beslutade vi att inte fråga muséet om de vill ha 
oss detta år. Om de hör av sig så kan vi överväga det, om det finns folk, men givet kort 
varsel och svårt att få folk att ställa upp dagtid så är det nog bättre att vi prioriterar annat, 
som t.ex. Göteborg Open.

4. Göteborg Open
• Reklam: Vi har ca 35 anmälda idag och vi vill ha fler. Med Guo Juan här och en stor lokal 

så har vi alla förutsättningar för en rolig och bra turnering. Vi vill därför vara säkra på att 
alla som vill komma vet om att turneringen är och att vi har Guo Juan på besök. För att öka 
synligheten beslutade vi följande:
◦ Eskil ska maila personer som tidigare varit anmälda till Göteborg open eller något 

Sommarläger och som ännu inte anmält sig till turneringen 2016. Eskil ska också 
påminna EM-laget om tävlingen. Eskil ska också fråga EGF om det går att lägga in 
turneringen i deras officiella kalender.

◦ Robin Bergmark ska återannonsera på Facebook nu i dagarna, och ytterligare en gång 
ca två veckor innan turneringen. Annonser bör (minst) läggas in i klubbens grupp, i 
”Svenska Gospelare”, och i ”Go i norge” vid dessa två tillfällen.

◦ Robin Nilsson lovar att göra reklam för Göteborg Open under ”Norgesmästerskapet” 
som han besöker i Oslo.

• Utrustning: Eskil har de ca 25 kinesiska halvkonvexa set (bräden+stenar) som tidigare 
fanns hos Lukas. Vi tar också med några tjocka bräden +stenar och fina skålar från klubben. 
Det torde räcka till minst 50 pers. Om vi blir fler så kan vi låna av de ca 100 bräden som 
Magnus har i sitt förråd (åt Svenska Goförbundet). Klockor planerar vi att hyra från 
Schackklubben som tidigare år. Robin Nilsson tar med skrivare samt ”Open”-banderoll 
som han har hemma.

• Övernattning: Det finns 24 madrasser/tältsängar hos schackklubben i källaren, som vi kan 
låna. Övernattning kostar 80 SEK per natt per person. Vi ”bjuder” som tidigare år på detta 
då det inte är värt merjobbet att hantera dessa pengar. Robin N kanske har nattgäster och har 
då svårt att sova i lokalen. Robin B, Magnus och Eskil kan alla tänka sig att övernatta i 
lokalen, vi bestämmer vem som gör detta och vilka nätter när helgen närmar sig.

• Lokalaccess: Eskil möter upp Mats från schackklubben torsdagen den 24:e innan kl 21 för 
att få nycklar. Vi har troligen lokalen hela fredag, lördag, söndag då många schackspelare är 
i Linköping och spelar denna helg.

• Par-turnering: Klas har pratat om att han vill ordna en par-turnering i samband med 
Göteborg Open. Eskil har meddelat Klas att vi gärna hjälper till om han håller i trådarna. 
Men, schemat är ganska fullt redan som det är. Man kan spela på t.ex. kvällarna, ev parallellt
med föreläsning etc, och man kan också spela på fredagen. Det är upp till Klas att sätta ett 
schema och be om hjälp från klubben. Vi kan t.ex. ordna utrustning, annonsera, sköta 
registrering etc. Eskil har meddelat detta till Klas via mail, SMS och Facebook men inte fått 
någon respons. Vi utgår därför från att det inte blir någon parturnering i samband med 
Göteborg Open detta år.

• Relay av partier: Det vore trevligt att visa partier på KGS, t.ex. förstabrädet. Detta kan 
antingen göras genom att någon sitter vid en dator och klickar in partiet allteftersom. Eller, 
så kan vi ha en videostream på brädet och så kan någon transkribera från denna stream till 
t.ex. KGS. Det vore roligt om någon med bra kunskaper kunde transkribera och kommentera
från en stream, då det skulle ge en roligare stream och minska vårt jobb på plats. Robin N 
ska undersöka vilka möjligheter som finns för detta.



• Gobutiken: Robin N planerar att ha sin gobutik på plats som tidigare.
• Registrering: Ordnas av Eskil och Magnus som har bra rutin på detta. Lukas kan tyvärr inte

vara med detta år, men vi tror vi klarar det då vi har så mycket rutin sedan tidigare.
• Fika etc.: Handlas lämpligen på fredagen någonstans i närheten. Vi har goda finanser och 

behöver därför inte jaga det absolut billigaste. Så vi sparar mycket tid och krångel på att 
kunna handla i närheten, även om det är lite dyrare.

• Bil: Vi behöver en bil för att köra utrustning på fredagen och söndagen. Eskil kollar med 
Lukas om vi kan använda hans bil, annars kan Eskil låna en elbil från Chalmers.

• Proffs: Robin har fått bekräftat från Guo Juan att hon kommer, men vi vet ännu inte vilket 
flyg och hotell de bokat. Robin N ber Guo Juan förtydliga detta snarast så att vi kan 
planera kostnader och ev transport. Robin N sa att Catalin Taranu gärna kommer 2017.


