
GÖTEBORGS SERIEFRÄMJANDE

PROTOKOLL för ÅRSMÖTET torsdagen den 26 april 2001.

Plats: Jungmansgatan 11, c/o Jemi Förlag.
Tid: 19.12-.

§1 Mötets öppnande • Mötet öppnades av ordföranden Ingemar Bengtsson, meddelst klubba.

§2 Val av mötespresidium • Ingemar Bengtsson valdes till mötesordförande, Per A J Andersson till sekreterare
samt Mikael Tegebjer och P-G Lidström till justeringspersoner.

§3 Fastställande av dagordningen • Detta gjordes.

§4 Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande • Mötet fann att mötet utlysts korrekt.

§5 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen • Sekreteraren framförde den sedvanliga verksamhetsberättelsen
(bifogas detta e-postutskick som bilaga). Revisorn hade, efter kassörens högläsning ur kassaboken, inget att
anmärka och förordade ansvarsfrihet. Kassan hade under perioden ökat från 2676 kronor och 28 öre till 2732
kronor och 18 öre. "Mkt pengar, lite aktiviteter" och "Vi har aldrig haft så mycket pengar vid ett årsbokslut" var
några av kommentarerna.

§6 Val av ordförande för 2001 • Valberedningens förslag antogs och Ingemar Bengtsson valdes sålunda till
ordförande.

§7 Val av styrelse för 2001 • Till övriga ledamöter i styrelsen för det
kommande verksamhetsåret valdes - efter att valberedningen sagt sitt - Håkan Andersson, Per A J Andersson,
Torsten Axberg, Thomas Fels, P-G Lidström, Olof Siverbo, Helene Berglind Sjödell och Mikael Tegebjer.

§8 Val av revisor för 2001 • Sven Berggren valdes.

§9 Val av valberedning • Efter den sedvanliga valberedningsvalsdebatten
valdes styrelsen till valberedning.

§10 Framtida aktiviteter •
- Det planerades ytterligare en pubkväll under maj månad, öppen även för icke-medlemmar. Även denna gång

på Rover, tydligen.
- Stadsbibliotekets serieföredrag har lagts på is, och bibliotekets serieansvarig Johan Söderberg slutar sin

tjänst 30/4. Mötet diskuterade besöksfrekvensen på föredragen, inträden, motstånd från biblioteksledningen och
en möjlig efterträdare på Johans post.

- Det blir en bokmässa också i år. Den 13-16 september. Jason, Matti Hagelberg och Sy Barry stod på
besökslistan.

- Serieboksarbetet fortskrider. Mikael arbetar sakta men säkert framåt, med en del bidrag från spridda håll.
Själv räknar han med mer tid över till boken under vår/sommar.

- Det lär bli filmkvällar i föreningens regi. Till att börja med en kväll i slutet av maj, på Slottsskogsgatan, att
meddelas via epost. Namn som dryftades var Tintin, Skrotnisse, Winsor McCay, Kapten Grogg, Max Anderssons
film. På DVD eller VHS.

- 24-timmars seriemaraton (i samband med pubkväll?) och studiebesök (hemma hos Optimal?) var andra
möjligheter.

§11 Övriga frågor • Var är "Thomas Fels?" undrades det. Frågan bordlades till ett kommande möte...

§12 Mötets avslutande • Detta klubbades cirka 20.15.

Göteborg, tisdag tjugoåttonde augusti 2001, fanns vid protokollet

Per A J Andersson, sekr.

Justerat:

Mikael Tegebjer P-G Lidström


