
Göteborgs Seriefrämjande
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET 2003

Plats: Slottsskogsgatan 6D (c/o Per A J Andersson)
Tid: Onsdagen den 9 april 2003. 19.24-21.15.

§1 MÖTETS ÖPPNANDE - Mötet öppnades av Ingemar Bengtsson.

§2 VAL AV MÖTESPRESIDIUM - Till mötesordförande valdes Ingemar Bengtsson, till sekreterare Per A J
Andersson, och till justeringsperson Johan Cedmar Brandstedt.

§3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN - Dagordningen fastställdes.

§4 KONTROLL AV MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE - Denna gjordes och befanns efter acklamation
vara korrekt.

§5 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN - Sekreteraren framförde
verksamhetsberättelsen (bifogas e-postutskicket som bilaga) ur minnet. Revisorn hade redan skrivit sin
signatur under "revisorsberättelsen", och kassören läste högt ur kassaboken. Ekonomin var oförändrat god, och
vi hade under fjolåret införskaffat 500 kronor i lokalföreningsstöd från förbundet (detta görs vartannat år, mest
för att täcka portoutgifter). Mötet ansåg att styrelsen visst kunde få ansvarsfrihet.

§6 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 2003 - Ingemar Bengtsson omvaldes till rollen som ordförande.

§7 VAL AV STYRELSE FÖR 2003 - Mikael Tegebjer lämnade styrelsen (bl. a. pga flytt), och Johan Cedmar
Brandstedt valdes in som ny ledamot. Övriga styrelseledamöter valdes om. Sålunda ser listan över
styrelseledamöter ut som följer: Håkan Andersson, Per A J Andersson, Torsten Axberg, Johan Cedmar
Brandstedt, Thomas Fels, Nickan Jonasson, Olof Siverbo och Helene Berglind Sjödell.

§8 VAL AV VALBEREDNING FÖR 2003 - Till valberedning valdes de nio människor som även kommer att
fungera som styrelse under 2003.

§9 VAL AV REVISOR FÖR 2003 - Sven Berggren valdes om. Med acklamation!

§10 FRAMTIDA AKTIVITETER -

MÄSSAN
Ingemar pratade om gratis miniseminarier på Ny Scen (bokmässesöndagen). Han som förläggare är inblandad.
Per pratade om Seriefrämjandets önskan att vi som lokalförening blev mer inblandad i att hjälpa till med att ta
fram gäster och söka pengar till mässan. Något konkret intresse infann sig inte hos mötet, dock. Vi är för
tillfället en förening med begränsade resurser och krafter att engagera sig i dylika projekt. Mycket konkreta, hårt
avgränsade insatser kan vi säkert bidra med, men det var antagligen inte det SeF syftade på...

FÖREDRAG
Det pratades om föredragsturnéer som skåningar och andra varit igång med på skolor och liknande. Intressant
som idé, men inget konkret kom ur diskussionerna.

FANSINWORKSHOP/KURS
Thomas som styrelsens "utbildningsansvarig" var intresserad av att i framtiden hålla någon tredelad historia
(tre datum). Gärna med lokala serietecknare inblandade. Johan, Nickan och Thomas utsågs att arbeta vidare
med idén.

SERIEBOKEN
Det här kommer möjligen att bli sista gången serieboksprojektet nämns i våra protokoll. Med Mikael Tegebjers
(avgående styrelseledamot) fulla accept tar styrelsen härmed sin hand från projektet. Detta är den logiska
konsekvensen av att styrelsens insyn i projektet de senaste två åren varit lika med noll. Vi önskar dock Mikael
lycka till med att så småningom "knyta ihop säcken".

WEBBGRUPP
Dagarna före årsmötet gick lokalföreningens webbplats ut i "etern". Den finns numera som ett antal sidor
länkade till <www.serieframjandet.com/goteborg>. Nickan Jonasson är i praktiken webbansvarig, men i stort sett
hela styrelsen har varit och är på något sätt inblandad i produktionen. Sidorna kommer att korrigeras och byggas
på under det kommande året. Åsikter, rättelser, idéer och förslag på material tas mer än gärna emot
(kontaktadresser finns på föreningssidorna).

PUBKVÄLLAR
Johan Cedmar-Brandstedt har och kommer även fortsättningsvis att hålla i de informella och trivsamma
pubträffarna. Där kommer även framöver serie- och animationsfolk att kunna träffas, förslagsvis andra torsdagen
i månaden.

FILMKVÄLLAR



Per A J Andersson fortsätter med de månatliga filmträffarna. Det kommande styrelsemötet kommer att fastslå
höstens program. Och även där tar vi som styrelse mer än gärna emot förslag på serierelaterade/animerade
filmer att visa. I luften surrade bland annat "Ghost in the Shell", "Cowboy Bebop", Canada. Meddela
<paja@telia.com>.

Apropå film kunde Johan meddela att Miyazakis "Spirited Away" kommer till svenska biografer i augusti (som
det ser ut nu). Möjlighet till förhandsvisning i lokala serie- och animationsföreningars regi utreds...

§11 ÖVRIGA FRÅGOR - Kassören meddelade att han hade "för mycket pengar". Dvs att vi inte har några
aktiviteter som kostar pengar i föreningen. Förhandsvisning av "Spirited Away" med föreningen som
medarrangör kommer dock att kosta pengar, meddelades det. Varefter kassören lugnade sig.

§12 MÖTETS AVSLUTANDE - Detta gjordes 21.15.

På uppdrag av Göteborgs Seriefrämjande
Per A J Andersson

Justeras
Johan Cedmar Brandstedt


