
Årsmöte Stockholms Goklubb 2019

Verksamhetsår 2018
Mötets datum 2019-03-07

Röstlängd
Staffan
Jim
Kai
Marcus

Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Beslut om mötets giltighet
Stämman förklarar mötet giltigt.

Val av mötets ordförande
Staffan Bäcklund väljs till mötets ordförande

Val av mötets sekreterare
Jim Wilenius väljs till mötets ordförande

Val av minst 1 justerare av mötesprotokollet
Kai kylmänen väljs till justerare av mötesprotokollet

Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
Vi har arrangerat 2 turneringar, Stockholm Open och Jusandan med Seong-Jin (8D) som inbjuden 
lärare.
Vi var med på körsbärsblommans dag och visade Go.
Vi bjöd in till Lördagsläger med Seong-Jin Kim (8D) hemma hos Jim
Vi har haft ordinarie klubbspel under hela året.
Vi har påbörjat organiserad undervisning för kyu-spelare (genomgångar av partier) på ordinare 
spelträffar.
Vi har haft en klubbturnering under hösten, med prisutdelning under Jusandan. Denna turneringen 
upprepas även på våren med prisutdelning på Stockholm Open.
Vi har startat en meetup för att ny nya spelare.



Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
Sammanfattning: Klubbens kassa har ökat med 145:-
Se bilaga 1.

Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
Revisorn berättar om sin granskning av styrelsearbetets och årets redovisning samt 
rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Stämman röstade enhälligt för att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Förslag från styrelse och medlemmar
- Förslag att ändra paragraf 7 vid nästa årsmöte (2020) till:
Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år.
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg via 
klubbens hemsida. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet.

Beslut om årets verksamhetsplan
Klubben skall fortsätta ordna Stockholm Open, Jusandan samt klubbturneringen och även fortsätta 
undervisa kyu-spelare.
Stämman röstar enhälligt för att godkänna verksamhetsplanen

Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
Budgeten inkluderar utgifter för lokalhyra (9000:-) och postgirokontot (750:-).
Turneringar förväntas täcka utgifter relaterade till turneringar (lokalhyra, lärare, etc)
Medlemsavgiften föreslås lämnas oförändrar.

Stämman röstar enhälligt för att godkänna budgeten.

Val av årets styrelse
Ordförande: Staffan Bäcklund
Sekreterare: Jim Wilenius
Kassör: Jim Wilenius
Ledamot: Marcus Grimfors

Kassör och Ordföranden är firmatecknare för klubben tillsammans eller var för sig.

Val av årets revisor
Stämman väljer Kai Kylmänen till revisor



Val av årets valberedare
Stämman beslutar att inte utse en valberedare

Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarar mötet avslutat



Bilaga 1.
 Sammanfattning ekonomi 2018

2018
Medlemsavgifter 9400
Turneringar -1835
Lokalhyra -9000
Övrigt 1580
Summa 145

Medlemmar 28



--------

Underskrifter

Ordföreanden Staffan Bäcklund

Sekreterare Jim Wilenius

Justerare Kai Kylmänen


