GÖTEBORGS SERIEFRÄMJANDE
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET lördagen den 15 april 2000.
Plats: Jungmansgatan 11, c/o Jemi Förlag.
Tid: 13.16-.
§1 Mötets öppnande • Mötet öppnades av avgående vice
styrelseordföranden Mikael Tegebjer.
§2 Val av mötespresidium • Mikael Tegebjer valdes till mötesordförande,
Per A J Andersson till sekreterare samt Olof Siverbo till
justeringsperson.
§2b Fastställande av dagordningen • Detta gjordes.
§3 Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande • Mötet fann att utskicket
det utlysts korrekt.
§4 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen (under denna punkt sällar
sig avgående ordföranden Ingemar Bengtsson till de andra
mötesdeltagarna, medhavandes den för mötet högst användbara
ordförandeklubban) • Sekreteraren framförde den sedvanliga
verksamhetsberättelsen (bifogas detta e-postutskick som bilaga).
Revisorn hade, efter kassörens högläsning ur kassaboken, inget att
anmärka och förordade ansvarsfrihet. Håkan hade då meddelat att
föreningen gått med 100 kronor i förlust under perioden, på grund av
merkostnader i samband med vårt "gratisarrangemang" av Comiquiz 99,
vilket vi tidigare varit medvetna om. Vårt bankgirokonto hade föregående
december avvecklats, sedan banken velat ha 1200 kronor i årsavgift.
Under året dessförinnan hade då cirka 1000 kronor (mest för
lagerbeställningar av Bild & Bubbla) influtit på kontot.
§5 Val av ordförande för 2000 • Ingemar Bengtsson valdes till
ordförande för 2000.
§6 Val av styrelse för 2000 • Till övriga ledamöter i styrelsen för det
kommande verksamhetsåret valdes – efter att valberedningen (Sven
Berggren) sagt sitt – Håkan Andersson, Per A J Andersson, Torsten
Axberg, Helene Berglind, Thomas Fels, P-G Lidström, Olof Siverbo och
Mikael Tegebjer.
§7 Val av revisor för 1999 • Sven Berggren valdes till revisor för
1999.
§8 Val av valberedning • Efter den sedvanliga valberedningsvalsdebatten
valdes styrelsen till valberedning.
§9 Framtida aktiviteter •
- Årets bokmässa blir av 14-17/9.
- Tre månatliga föredragsmöten (manga, Lindengren?, Göran Semb?) i
delad regi med Stadsbiblioteket arrangeras därstädes under hösten.
Fortsättning lär följa våren 2001.
- Vi deltar i höstens Comiquiz.
- Serieboksarbetet fortskrider.
§10 Övriga frågor • Inga fanns.
§11 Mötets avslutande • Detta gjordes, av mötesordföranden, medelst
ordförandeträklubban ungefär 13.4X.
Göteborg, tisdag åttonde augusti 2000, fanns vid protokollet…
Per A J Andersson, sekr.
Justerat:
Olof Siverbo

