
Svenska Goförbundets årsmöte 7 maj 2005

Närvarande: Leif Almroth(*), Klas Almroth(*), Mikael Andersson, Mattias Aronsson, Lars-
Åke Aspelin, Henric Bergsåker, Kerstin Bergström, Tomas Boman, Staffan Bäcklund, Tomas
Cristiansson, Emil Eklund, Maria Fröding, Olof Fridh , Rickard Hemlin(*),  Mats
Hjalmarsson, Daniel Jensen, Daniel Jeppsson, Öyvind Johannessen, Saman Khagani, Martin
Li, Peter Lundquist, Per-Erik Martin, Magnus Merikaarnio, Joakim Nordlindh(*), Urban
Nilsson, Ulf Olsson, Jenny Persson, Jesper Persson, Carl Johan Ragnarsson, , Krister Strand,
Mattias Svanström, Joakim Sigvald, Marc Stoehr, Cristoffer Strömberg, Johan Ternström, ,
Marcus Weiland, Peder Wiklund, Michael Yao, Charlie Åkerblom

(*) Ej upptagna som medlemmar i någon ansluten klubb före mötet.

1) Michael Yao förklarade mötet öppnat 17.15. Förbundets matrikel cirkulerades och de
närvarande markerade sina namn enligt ovan.

2) Till mötets ordförande utsågs Michael Yao, till mötessekreterare Henric Bergsåker och    
      till justeringsmän Krister Strand och Per-Erik Martin.

3) Den dagordning som skickats ut till klubbarna 15 april godkändes av mötet. 

4) Mötet förklarades behörigt utlyst.

5)  Verksamhetsberättelse och kassarapport: Henric Bergsåker föredrog den  
verksamhetsberättelse för 2004 och den kassarapport som distribuerats till klubbarna före
mötet samt ursäktade sig för att den balansräkning som delats ut inte var korrekt.
Proffsbesöken, klockinköpen och avtalet med Xin Min Ing Go School i Shanghai
föranledde en del diskussion. Bland annat konstaterade Carl Johan  att goskolans lärare
spelat i Svenska Rummet på KGS fram till ungefär mars men att det inte alltid varit lätt att
engagera villiga svenska spelare. Michael konstaterade att det finns en hel del kapacitet
här och i proffsbesöken under 2004 som inte utnyttjats fullt ut. Michael sade sig ha en del
kontakt med Shanghai och nämnde möjligheten att ordna 2006 års Kinaresa dit, han
konstaterade att goskolan är mycket proffsig och stöds av en stark tidningsgrupp. Staffan
påpekade att lärarna inte talar engelska och att det kan vara ett problem. Michael erbjöd
sig att ge kommentarer till en del av partierna i efterhand. Peter Lundquist erbjöd sig att
jobba med att samordna simultanpartierna på KGS i anslutning till förbundets websida. En
handuppräckning visade att de flesta av de närvarande varit medvetna om möjligheten att
spela med Shanghailärarna på lördagar. Möjligheten att få lärare från Shanghai till Sverige
och även att få materiel och t.o.m. sponsring av EM därifrån nämndes också. 

6) Revisionsberättelse: Eftersom båda revisorerna var frånvarande föredrog Krister Strand
revisionsberättelsen. 

7) Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

8) Fråga om anslutning av nya klubbar. Peder Wiklund och Christoffer Strömberg
kommenterade kort ansökan om anslutning från Haparanda Go och Rollspelsförening och
ansökan bifölls.



9) Ulf berättade om valberedningens arbete och slutsatser. Valberedningen har talat med de
sittande styrelsemedlemmarna och andra tänkbara kandidater och arbetat fram ett förslag
till rollfördelning i en arbetande styrelse. Man tänker sig att ordföranden är förbundets
ansikte utåt och tar hand om bland annat seminariefrågor och sponsringsfrågor.
Sekreteraren sköter kontakter med EGF och IGF och förmedlar information till och från
medlemmarna, i första hand med hjälp av förbundets websida. Kassören bör sköta
betalningarna, se till att avgifterna kommer in och hålla medlemmarna kontinuerligt
informerade om ekonomin. En ny webmaster och styrelsemedlem får i uppdrag att hålla
websidan och diskussionsforum i skick och tillgängliga. En koordinator i styrelsen sköter
samordningen av materiel mellan klubbarna i samband med större turneringar,
inrapportering av turneringsresultat till EGF:s rankingsystem och information till
medlemmarna om utrikes turneringar. Valberedningen rekommenderar också att det hålls
regelbundna protokollförda styrelsemöten några gånger om året i samband med de större
turneringarna. Erik Ekholm hade begärt att få dra sig tillbaka från kassörsuppdraget.

10) De sittande styrelseledamöterna Michael Yao (ordförande), Henric Bergsåker (sekreterare)
och  Tomas Boman (nu koordinator) omvaldes. Leif Pettersson utsågs till ny kassör och
Peter Lundqvist till webmaster. Carl Johan Ragnarsson och  Krister Strand utsågs till
styrelsesuppleanter. 

11) Erik Ouchterlony och Kerstin Bergström utsågs till revisorer.

12) Frågan om förbundets finansiering diskuterades. Henric nämnde de extraordinära
utgifterna (tre proffsbesök och klockinköp) som lett till förra årets underskott och menade
att de hittillsvarande avgifterna troligtvis räcker för en balanserad budget under det
kommande året, men föreslog som ett alternativ att man förutom de 25 kronor per
deltagare som förbundet tar in från de VM-poänggrundande turneringarna också skulle
kunna ta in 10 kronor per deltagare från alla turneringar som är med i Svenska Pokalen, så
att den delen av förbundets budget blir självfinansierande. Peter Lundquist menade att det
vore rimligast att lämna avgifterna som de är tills vidare, eftersom det inte finns någon
budget nu som kräver större resurser, det går att höja avgifterna om/när det behövs istället.
Daniel Jenssen föreslog att klubbarna betalar in avgifter i proportion till medlemsavtal
som ett sätt att få in mer pengar. Tomas Boman nämnde att förbundet tidigare haft
individuella avgifter som betalats in av klubbarna men att det inte fungerade så bra, och att
det dessutom inte skulle vara så bra att blanda båda finansieringssätten. Charlie menade att
10 kronor extra inte är så mycket utan skulle vara ok. Mötet antog med stor majoritet
förslaget att ta ytterligare 10 kr per deltagare i alla pokalturneringar. Carl Johan frågade
om vilka turneringar som är med i pokalen och hur det bestäms och Henric svarade att
detta är en öppen fråga men att vi förra året bestämde att de sju största turneringarna under
2004 skulle ingå i Svenska Pokalen för 2005 och att det är ett recept som man kan
fortsätta med. 

13) Fråga om regler för uttagning till par-VM. Tomas Boman föredrog styrelsens förslag till
uttagningsregler. Marcus Weiland föreslog att ta bort spärren vid 3k och att par-EM inte
ska räknas med. Efter en del ytterligare diskussion antogs först reglerna i  huvudrag och
sedan med stor majoritet ändringen att ta bort rankingspärren. Frågan om
sponsringspengarna på par-EM ska delas mellan flera svenska par hänsköts till övriga
frågor. Mötet beslutade också att systemet ska gälla från noll poäng idag, dvs
parturneringar före detta årsmöte räknas inte in för kvalificering.   



14) Stadgekommittén. Henric redogjorde för stadgekommitténs betänkande, bland annat
rörande medlemskapsfrågor, mandatperioder, valberedning och kommittéer. Emil
framhöll att medlemmar redan idag kan begära att kommittéfrågor tas upp på stämmans
dagordning. 

15) Fråga om kommittéerna. Erik Ekholm hade aviserat sin avgång ur rankingkommittén, men
har sagt sig villig att kvarstå om mötet inte tycker att det är någon stor nackdel att han inte
deltar själv så ofta i turneringar nu. Flera personer, bland annat Staffan, Marcus Weiland,
Kerstin, Charlie, Saman Daniel Jensen anmälde sig som intresserade av att vara med i
EM-kommittén och hjälpa till med EM-arrangemangen Till ny valberedning utsågs Daniel
Jensen, Staffan Bäcklund och Joakim Sigvald. 

16) Fråga om SM 2006. Henric redogjorde för ett förslag att anordna nästa års SM på
Kjesäters folkhögskola i Vingåker. Mötet beslutade att klubbarna i Stockholm, Västerås
och Linköping får i uppdrag att anordna nästa års SM på Kjesäter. Per-Erik påpekade att
den turordningslista vi tidigare haft för SM inte är formellt beslutad på något sätt och att
det kan väntas bli fler klubbar som vill anordna SM framöver.

17) Övriga frågor. Per-Erik undrade över definitionen av junior för junior-SM. Mötet
beslutade att som junior ska man räknas till och med det år då man fyller 18. Mötet
beslutade att om flera svenska par deltar i par-EM så ska de dela på sponsorpengarna. Carl
Johan begärde att Lundklubben också ska få låna Ingklockor av förbundet.

19) Mötet avslutades.

Protokollförare:

                                          Henric Bergsåker

Protokollet justerat:

                     Krister Strand                                                          Per-Erik Martin


