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● Mötets öppnande
Röstlängd: Jim Wilenius, Kai Kylmänen, Staffan Bäcklund

● Beslut om mötets giltighet
○ Årsmötet finner mötet giltigt utlyst.

● Val av mötets ordförande
○ Jim Wilenius valdes till ordförande av samtliga

● Val av mötets sekreterare
○ Jim Wilenius valdes till sekreterare av samtliga

● Val av minst en person att granska protokollet efter mötet
○ Kai Kylmänen valdes till justerare av samtliga

● Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
○ Under 2019 hade Stockholms Goklubb öppet för spel på torsdagar 18-22. Som

vanlig höll vi till i lokalen på Norra Agnegatan 45. Vi hade öppet nästan varenda
torsdag, även på sommaren. Deltagarantalet har legat mellan 10 till 20 personer.
Under året arrangerade vi dessutom 3 turneringar. En av dessa var SM. Under
hösten gav Song lektioner till nya spelare. Det var mycket uppskattat.

● Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
○ Vi gick lite plus detta år, dels för vi hade fler medlemmar och dessutom pga

intäkter från Stockholm Open. De största utgifterna är som vanligt lokalhyran.

Medlemsavgift    10,700.00 kr
Turneringar    2,850.00 kr
Lokalhyra    -10,000.00 kr
Övrigt    -3.00 kr

Summa    3,547.00 kr
Saldo In    11,259.68 kr
Saldo Ut    14,806.68 kr

Medlemmar    35

● Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
○ Revisorn berättade om sin granskning av styrelsearbetet och årets redovisning

samt rekommenderade att styrelsen får ansvarsfrihet.

● Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
○ Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.



● Förslag från styrelse och medlemmar
○ Inga inkomna förslag

● Beslut om årets verksamhetsplan
○ Klubben ska arrangera de traditionella turneringarna Jusandan och Stockholm

Open.
● Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift

○ Klubben behåller samma medlemsavgift som förra året.
● Val av årets styrelse

○ Ordförande: Staffan Bäcklund
○ Sekreterare: Jim Wilenius
○ Kassör: Jim Wilenius
○ Kassör samt ordförande äger rätt att teckna klubbens firma var för sig.

● Val av årets revisor
○ Kai Kylmänen

● Val av årets valberedare
○ Ingen valberedare valdes

● Mötets avslutande

Staffan Bäcklund Kai Kylmänen


