
 

 

Årsmöte Svenska Goförbundet 

Tid: 2022-10-16, kl 15:00 - 16:30, Plats: Discord 
 

1. Fastställande av röstlängd 
Följande 7 personer närvarade och utgjorde röstlängden för mötet: Anton Silfver, Eskil Varenius, 
Jim Wilenius, Staffan Bäcklund, Filip Pettersson, Kai Kylmänen, Anton Christenson. 
 

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, samt två justeringsmän. 
Beslut: Följande personer valdes 
Ordförande: Staffan Bäcklund 
Sekreterare: Eskil Varenius 
Justerare: Anton Silfver och Filip Pettersson 
 

3. Fastställande av dagordning 
Beslut: Dagordningen fastställdes. 
 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
Beslut: Mötet fanns behörigt utlyst (3 veckor i förväg via hemsida, Discord, Facebook). 
 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport. 
Staffan föredrog verksamhetsberättelsen för 2021, se bilaga. 
Filip redogjorde för kassarapporten, se bilaga. Totalt har SGF fått 36000 SEK från sponsorer under 
2019-2021. I skrivande stund finns inga sponsoravtal. 
Kommentar: En del sponsorpengar finns på ett konto i Handelsbanken. Nordea behöver 
mötesprotokoll samt kopia på legitimation för att föra över dessa till SGFs Nordeakonto. 
 

6. Revisionsberättelse 
Kai läste upp revisionsberättelsen, se bilaga.  
Revisorerna föreslår att styrelsen får ansvarsfrihet. 
 

7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
Beslut: Mötet beslutade att styrelsen för 2021 får ansvarsfrihet. 
 

8. Val av ny styrelse 
Beslut: Styrelsen för 2022 valdes som 
Ordförande: Staffan Bäcklund XXXXXXXX-XXXX 
Kassör: Filip Pettersson XXXXXXXX-XXXX 
Ledamot: Anton Silfver 
Ledamot: Eskil Varenius 
Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig. 
 

9. Val av två revisorer 
Beslut: Till revisorer för 2022 valdes Jim Wilenius och Kai Kylmänen. 
 

  



 

 

10. Fråga om förbundets finansiering 
Kommentar: Det vore bra att få in mer pengar för att möjliggöra fler go-händelser och projekt. 
Beslut: Turneringsavgiften blir kvar oförändrad på 50 SEK. 
 

11. Övriga frågor, beslut fattas med kvalificerad, två tredjedelars (⅔), majoritet 
 

a. Marc S önskar 20 set för att lära ut go till barn. Han önskar plaststenar för att de inte ska gå 
sönder så lätt och är lättare att bära. 
Förslag: SGF köper in detta och lånar ut till Marc.  
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att ordna detta. 
 

b. Någon borde gå igenom och korrigera eventuella fel i texter på hemsidan, t.ex. om SM. 
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att förtydliga och strukturera vad som gäller för icke-
årsmötes-beslut, t.ex. regler för SM, VM-poäng, turneringsregler etc. Det kan kanske göras 
genom ett styrdokument. 

 
 
 

 
______________________ 
Eskil Varenius, sekreterare 
 
 
______________________ 
Anton Silfver, justerare 
 
 
______________________ 
Filip Pettersson, justerare



 

 

Bilagor 

Verksamhetsberättelse för 2021 
Svenska mästerskapen 2021 var i Stockholm. Det var 24 deltagare och tävlingen vanns av Fredrik 
Blomback. Göteborg open kombinerades med Nordiska Mästerskapen. Det kom 29 deltagare och 
Nordisk Mästare blev Johan Berntsson. WAGC blev inställt och KPMC spelades online med Marc 
Stoehr som svensk representant. På grund av Covid blev de andra tävlingarna inställda. 
Klubbarna i Sverige fortsatte ha öppet men med vissa restriktioner. 
  



 

 

Kassarapport för 2021 
 

Resultaträkning 2021  2020  2019  2018 

Intäkter:         

 Turneringsskatt 3100  2710  3550  3500 

 Gåvor 0  0  0  850 

 Övrigt 8000  8000  20000  0 

 Summa Intäkter: 11100  10710  23550  4350 

         

Utgifter:         

 Medlemsavgifter: 4025.64  4428.64  4320.42  3958.51 

 Administration: 3806.7  2983.75  1863  2954 

 Sponsrad go lektion 0  0  1644.35   

 (VM-)resor 0  0  0  0 

 Summa Utgifter: 7832.34  7412.39  7827.77  6912.51 

         

Totalt: Resultat 3267.66  3297.61  15722.23  -2562.51 

         

Balansräkning        

 12/31/2021  12/31/2020  12/31/2019  12/31/2018  

Nordea-Bank 13607.52  16377.85  21986.68  10118  

Handelsbanken 16000  0  0  0  

Handkassa 0  0  0  0  

Fordringar 0  9900  1763.26  0  

Summa 
tillgångar 29607.52  26277.85  23749.94  10118  

         

Leverantörssku
lder 1961.02  0  909.54  3000  

Eget Kapital 27645.5  26277.85  22840.4  7118  

S:a skulder & 
eget kapital 29606.52  26277.85  23749.94  10118  



 

 

Revisionsberättelse för SGF verksamhetsåret 2021 
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 2021 och 
- beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. 

 
 
 
 
 
Kai Kylmänen 
 
 
 
Robin Nilsson 
  



 

 

Svenska Goförbundets stadgar 

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. 



 

 

● 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 mötets ordförande, 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. 

 


