
Möteshandlingar
Svenska Goförbundets årsmöte 2021

Tid: 15:00, 11 Juli 2021, Plats: google meet

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd

a. Staffan Bäcklund, Filip Pettersson, Kim Johansson, Kai Kylmänen, Martin Törnqvist, Anton
Silfver, Jim Wilenius

2. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän.
a. Stämman valde enhälligt

i. Mötesordförande: Staffan Bäcklund
ii. Sekreterare: Jim Wilenius
iii. Justeringsmän: Anton Silfver, Martin Törnqvist

3. Fastställande av dagordning
a. Stämman röstade enhälligt för dagordningens fastställande

4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
a. Stämman fann enhälligt mötet behörigt utlyst

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.
a. Verksamhetsberättelse
b. Kassarapport
c. Resultat- och balansräkning 2020

6. Revisionsberättelse
a. Bilaga 1 - Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
a. Stämman röstade enhälligt för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020

8. Motioner
a. Inga motioner har inkommit

9. Val av ny styrelse

Stämman röstade enhälligt följande personer till styrelsen för 2021

a. Ordförande: Staffan Bäcklund
b. Kassör: Filip Pettersson
c. Ledamot: Anton Silfver
d. Ledamot: Jim Wilenius

10. Val av två revisorer
a. Stämman röstade enhälligt Robin Nilsson och Kai Kylmänen till revisorer för 2021

11. Fråga om förbundets finansiering
a. Förslaget är att lämna turneringsskatten oförändrad för 2021.

12. Övriga frågor, beslut fattas med kvalificerad, två tredjedlars (⅔), majoritet



Ordförande: Staffan Bäcklund

____________________________________________________

Sekreterare: Jim wilenius

____________________________________________________

Justeringsmän:

Anton Silfver

____________________________________________________

Martin Törnqvist

____________________________________________________



Verksamhetsberättelse
2020
Precis som för hela Sverige, ja, hela världen, präglades go i Sverige av utbrottet av coronaviruset.
I början av året spelades Jusandan 2020 som vanligt. Kim Johansson vann.
Även Västerås Open hann spelas innan Sverige stängde ned. Även klubbarna stängde och spel skedde
endast online.
Under sensommaren kom några positiva besked och vi bestämde att hålla Svenska mästerskapen i
Linghem, Linköping. Det kom 16 spelare och tävlingen vanns av Fredrik Blomback.

Tävlingsåret avslutades med Göteborg open som spelades online 5-6 december. Det var 41 deltagare.

I juni gick Fredrik Blomback igenom partier från årets Lag-EM. Sverige fick kvala mot Irland i en match om
5 partier. Sverige vann matchen med minst möjliga marginal.
Det blev 3-2 och sista matchen avgjordes med 0,5 poäng efter att Irland slängt in en sten i onödan på
slutet.
Vi har under året blivit sponsrade av Svea Casino. Deras banner på förbundets sida ökade vår kassa
avsevärt. Dessa pengar ska gå till gosverige senare.

Trots att coronaviruset lagt sig över världen hade vi en hel del aktivitet. Nu får vi hoppas att allt går tillbaka
till det normala igen hösten 2021.

Kassarapport
Vi gick plus med 3297,61 SEK under 2020 helt beroende på att vi fick in sponsorpengar till ett värde av
8000 SEK. Eftersom bara 3 turneringar kunde genomföras landade turnerings-skatten på 2700 vilket är
drygt hälften av vad vi i normala fall får in där.

I skrivande stund har vi runt 20 000 SEK i disponibla fonder så förbundets ekonomi får ses som stark.
Samma sponsoravtal som 2020 gäller för 2021 så om vi inte gör några nya investeringar kommer vi nästan
garanterat att göra ett positivt resultat även för 2021.

Filip Pettersson



Resultat och Balansräkning SGF 2020
Resultaträkning 2020 2019 2018

Intäkter:

Turneringsskatt 2710 3550 3500

Gåvor 0 0 850

Övrigt 8000 20000 0

Summa
Intäkter: 10710 23550 4350

Utgifter:

Medlemsavgifter: 4428.64 4320.42 3958.51

Administration: 2983.75 1863 2954

Sponsrad go
lektion 0 1644.35

(VM-)resor 0 0 0

Summa Utgifter: 7412.39 7827.77 6912.51

Totalt: Resultat 3297.61
15722.2

3 -2562.51

Balansräkning

12/31/2020
12/31/201

9 12/31/2018

Nordea-Bank 16377.85 21986.68 10118

Handkassa 0 0 0

Fordringar 9900 1763.26 0

Summa tillgångar 26277.85 23749.94 10118

Leverantörsskulder 0 909.54 3000

Eget Kapital 26277.85 22840.4 7118

S:a skulder &
eget kapital 26277.85 23749.94 10118

IB Saldo 22840.4 7118.17 9680.68

Årets resultat 3297.61 15722.23 -2562.51

UB Saldo 26138.01 22840.4 7118.17



Stadgar
https://goforbundet.se/web/node/3
Följande stadgar ändrades senast på årsmötet 2017.

1. Ändamål
2. Anslutna klubbar
3. Medlemskap och medlemsavgift
4. Verksamhetsår
5. Stämma
6. Styrelse
7. Uteslutning
8. Ändring av stadgarna
9. Upplösning

§1. Ändamål

● Att främja intresset för spelet go i Sverige.
● Att representera svensk go internationellt.
● Att utse Sveriges representanter i internationella turneringar som inte är öppna för alla.
● Att ansvara för rankingsystemet i Sverige.

§2. Anslutna klubbar

● Alla goklubbar kan ansöka om anslutning till Svenska Goförbundet. Styrelsen beslutar om ansökan
accepteras.

● Varje ansluten klubb ska utse en kontaktperson gentemot förbundet.
● Varje ansluten klubb ska årligen inkomma med medlemsförteckning, samt ansvara för att eventuella

medlemsavgifter inkommer till Svenska Goförbundet.

§3. Medlemskap och medlemsavgift

● Medlem i Svenska Goförbundet är de som uppfyller minst ett av följande tre krav:
○ Person som SGF någon gång under året har fått in turneringsavgift för.
○ Person som rapporterats in som medlem i en ansluten klubb.
○ Person som ansökt om direkt medlemskap i SGF genom att betala in motsvarande en

turneringsavgift under året till SGF och i samband med detta meddelar sina kontaktuppgifter
till förbundets styrelse.

● Stämman beslutar om eventuella medlemsavgifter

§4. Verksamhetsår

● Svenska Goförbundets verksamhetsår är 1 januari - 31 december.

§5. Stämma

● Stämman är Svenska Goförbundets högsta beslutande instans. Varje närvarande medlem har en
röst. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i de fall där dessa stadgar särskilt anger något annat.
Vid lika röstetal avgör lotten.

● Ordinarie årsstämma ska hållas varje år, i samband med Svenska Mästerskapen.

https://goforbundet.se/web/node/3


● Styrelsen, en revisor eller minst 10 medlemmar kan kalla till en extrastämma. Individer som kallar till
extrastämma ansvarar för extrastämman och att kallelsen skickas ut. Under en extrastämma får
bara punkter i kallelsen diskuteras.

● Kallelse till stämma ska ske senast tre veckor före stämman. I kallelsen skall möteshandlingarna
skickas med. Kallelsen skall skickas och spridas i alla relevanta informationskanaler.

● Stämman får fatta beslut av väsentlig karaktär endast i utlysta ärenden.
● På ordinarie årsstämma ska följande punkter behandlas:

○ Fastställande av röstlängd
○ Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän.
○ Fastställande av dagordning
○ Fråga om mötets behöriga utlysande.
○ Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.
○ Revisionsberättelse
○ Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
○ Val av ny styrelse
○ Val av två revisorer
○ Fråga om förbundets finansiering
○ Övriga frågor, beslut fattas med kvalificerad, två tredjedlars (⅔), majoritet

● Ärenden som kommit in för sent till styrelsen skall lyftas under punkten “Övriga frågor”.

§6. Styrelse

● Styrelsen består av  en Ordförande, en Kassör samt upp till och med 6 ledamöter, minst 1.
Eventuella roller i styrelsen beslutas internt.

● Kassören eller ordföranden äger var för sig rätt att teckna Svenska Goförbundets firma.
● Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter deltar i beslutet. Beslut fattas med

enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.
● Styrelsen kan utse särskilda kommittéer, och delegera ansvaret för vissa specifika frågor till dessa.
● Styrelsens beslut och korrespondens ska vara tillgänglig för medlemmarna.

§7. Uteslutning

● Stämman kan besluta om uteslutning av en ansluten klubb. Beslut om uteslutning måste fattas med
minst två tredjedels majoritet.

§8. Ändring av stadgarna

● Stämman kan besluta om att ändra i stadgarna. Beslut om ändring i stadgarna måste fattas med
minst två tredjedels majoritet.

§9. Upplösning

● Beslut om upplösning av Svenska Goförbundet måste fattas på två stämmor, med minst en månads
mellanrum.

● Eventuella tillgångar vid en upplösning fördelas mellan anslutna klubbar i proportion till
medlemsantalet.



Bilaga 1 - Revisionsberättelse för SGF 2020

Undertecknade som valts som revisorer i SGF får efter avslutad revision ge följande berättelse.

Vi har granskat Svenska Goförbundets redovisning och i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder vi

funnit erforderliga. Vi har funnit att de till oss överlämnade handlingarna om förvaltningen av

förbundets angelägenheter är rättvisande och i god ordning.

Vi tillstyrker att årsmötet

- fastställer årsredovisningen för 2020 och

- beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

Kai Kylmänen

____________________________________________________

Robin Nilsson

____________________________________________________


