
Svenska Goförbundets årsmöte 19 maj 2007
Närvarande:  Andreas Adolfsson, Mattias Ahlström(*), Sara Linn Berglund, Henric 
Bergsåker, Tomas Boman, Martin Börjesson(*), Andreas Ekelundh, Anders Eriksson, Mats 
Eriksson, Peter Flystam, Olof Fridh , Joacim Gammelli, Henning Gong(*), Mats Hjalmarsson, 
Daniel Jensen, David Kjellström(*), Dan Li, Martin Li, Sten Li, Björn Majholm, Erik 
Ouchterlony, Leif Pettersson, Liya Sang, Joakim Sigvald, Robin Solberg, Daniel Stavdal, 
Martina Steidele, Marc Stoehr, Krister Strand, Fredrik Toss, Emil Westin(*), Alexander 
Woodhouse(*), Michael Yao, Jens Åström. 
 (*) Ej upptagna som medlemmar i någon ansluten klubb före mötet.

1) Tomas Boman förklarade mötet öppnat. Förbundets matrikel cirkulerades och de 
närvarande markerade sina namn enligt ovan.

2) Till mötets ordförande utsågs Tomas Boman, till mötessekreterare Henric Bergsåker och 
      till justeringsmän Mats Hjalmarsson och Andreas Ekelundh.

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 som distribuerats före mötet. Leif föredrog redovisning och 
kassarapport.

6) Revisionsberättelse: Erik Ouchterlony föredrog revisionsberättelsen.  

7) Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

8) Fråga om anslutning av nya klubbar. Ekebyholms goklubb presenterade sig. Man spelar 
go på skolan ungefär en gång i veckan, med 10-16 deltagare, de flesta svaga. Mötet 
beslutade att ansluta klubben till förbundet. 

9) Henric påminde om att samtliga styrelseledamöter meddelat att de ställer upp för omval 
och kommer att stå till förfogande även för 2008, med hänsyn till EM. Mötet valde Tomas 
Boman (ordförande), Henric Bergsåker (sekreterare), Leif Pettersson (kassör), Peter 
Lundqvist (ledamot med ansvar för websidan), Mats Hjalmarsson (ledamot med ansvar 
för koordinering, materiel och rapportering till EGFs rankingsystem), Andreas Ekelundh 
(ledamot) och Krister Strand (ledamot). 

10) Erik Ouchterlony och Joakim Sigvald utsågs till revisorer.

11) Frågan om förbundets finansiering diskuterades. Leif ville så ett frö om medlemsavgifter. 
Tomas och Martin Li menade att det nuvarande systemet fungerar bra. Leif menade att det 
kommer in för lite pengar. Olof Fridh föreslog att höja turneringsavgiften. Daniel Jensen 
var skeptisk till medlemsavgifter. Mötet fastslog turneringsavgiften avgiften 35 kr per 
deltagare i turneringar med VM-poäng. 

12) Fråga om SM-formatet. VM-uttagningen och SM-formatet diskuterades. Styrelsen 
föreslog att kommittén ska få arbeta ett år till med frågan. Den kritik som finns mot 



nuvarande system har varit att man vill ha mer fokus på ett finalparti, man vill också 
utforma VM-uttagningen så att den lockar yngre spelare. Man menade att VM-
poängsystemet är bra, men att SM bör ges större vikt. Olika varianter på SM diskuterades, 
såsom uttagning från de fyra största turneringarna, knock-out för de 8 bästa, separat final 
eller ej. Martin Li ansåg att det bör vara längre betänketid i ett SM-slutspel. Mötet sköt 
upp beslutet till något senare möte.

13) Fråga om NM 2008 och SM 2008. Mötet beslöt att NM 2008 ska spelas i Stockholm, samt 
att Västerås Goklubb ska organisera SM 2008. 

14) Motion om resestipendium för framför allt yngre spelare. Mötet diskuterade stipendier, det 
konstaterades att förbundet inte har några resurser för närvarande, men att resebidrag är en 
bra idé. Mötet beslutade att en stipendiefond ska inrättas. Ett eventuellt överskott vid EM 
ska till stor del gå till denna stipendiefond. I övrigt kan man inbjuda till privata bidrag till 
fonden eller skjuta till medel när man har några. Som kommitté för stipendiefonden 
tillsattes Martin Li, Henrik Edlund, Andreas Ekelundh och Martin Börjesson.

15) Kommittéer. Att utse ny valberedning sköts upp, eftersom man inte räknar med ändringar 
i styrelsen före EM. Stadgekommittén hade inget att meddela men kvarstår. Jonas 
Danielsson anslöts till Stadgekommittén. Erik Ouchterlony redovisade för 
Rankingkommitténs räkning att rutinerna verkar fungera bra nu. Mats Hjalmarsson 
rekommenderade att sätta upp en automatisk bevakning av när upprankningar ska ske. 
Rankingkommittén kvarstår.

16) 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.   

17) Övriga frågor. Styrelsen påminde om att European Student Go Championship ska spelas i 
Stockholm i augusti och att förbundet och Stockholms Goklubb samarbetar om att 
organisera evenemanget. Henric begärde att det läggs till protokollet att Tomas Boman 
(ordförande) och Leif Pettersson (kassör) var för sig har rätt att teckna förbundets firma, 
samt att en kopia av stadgarna bifogas protokollet.

18) Mötet avslutades.

Protokollförare:

                                          Henric Bergsåker
Protokollet justerat:

                    Mats Hjalmarsson                                                          Andreas Ekelundh


