
Göteborgs Seriefrämjande
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET 2005

Plats: Slottsskogsgatan 6D (c/o Per A J Andersson)
Tid: Onsdagen den 27 april 2005. 19.40-21.12.

§1 MÖTETS ÖPPNANDE - Mötet öppnades (av Håkan Andersson).

§2 VAL AV MÖTESPRESIDIUM - Till ordförande valdes Olof Siverbo, sekreterare Per A J Andersson och
justerare Sofie Bååth samt Tobias Eliasson.

§3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN - Dagordningen fastställdes.

§4 KONTROLL AV MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE - Denna godkändes (e-utskicket gick ut 15 dagar i
förväg, pappersutskicket 14 dagar i förväg).

§5 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN - Avgående sekreteraren drog
huvuddragen ur verksamhetsberättelsen (som kvällen före e-postats till medlemmarna). Avgående kassören
meddelade att kassan stod på 2 218 kronor och 18 öre - före avdrag av 150 kronor för porto till
årsmötesutskicket. Pengar utbetalades ur kassan, och kvittot fördes till handlingarna inför mötets vakande
ögon. Revisorn Sven Berggren hade inget att anmärka i sin berättelse och inte heller mötet.

§6 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 2005 - Helene Berglind Sjödell valdes till ny ordförande för föreningen.

§7 VAL AV STYRELSE FÖR 2005 - Tobias Eliasson (ny medlem med lång erfarenhet av styrelsearbete i andra
föreningssammanhang) valdes in som ny ledamot. Sju ledamöter valdes om: Håkan Andersson, Per A J
Andersson, Torsten Axberg, Sofie Bååth, Thomas Fels, Nickan Jonasson och Olof Siverbo (förutom Helene som
valts till ordförande). Summa nio ledamöter i den nya styrelsen (inklusive ordföranden).

§8 VAL AV VALBEREDNING FÖR 2005 - Efter viss diskussion valdes styrelsen till valberedning inför 2005.

§9 VAL AV REVISOR FÖR 2005 - Sven Berggren valdes om. Till revisorssuppleant valdes Hanna Peterson.

§10 FRAMTIDA AKTIVITETER -

Allmänna diskussioner och meningsutbyten skedde omkring följande:

- BOKMÄSSAN (antagligen i sep/okt, Christian Kindblad monteransvarig)
- FILMKVÄLLAR (dessa går på i månatligt tempo, och ännu finns det material och intresse för fler säsonger...)
- FILMMORGNAR (man har sett på film och diskuterat, foldrar har delats ut och det hela fortsätter antagligen i
höst)
- PUBKVÄLLAR (Nickan anmälde sig som ny pubansvarig efter Johans förestående flytt etc. Nickan hade också
kontakter inom Svenska Tecknare, som nog kunde lockas att delta...)
- WEBBPLATSEN (uppdateras löpande, bl a Nickan och Tobias var intresserade att bidra med material)
- COMIQUIZ (SeF Skåne vann höstens tävling och ska arrangera 2005 års upplaga)
- STADSBIBLIOTEKET (en del utställningar och föredrag med serieanknytning, bl a samarrangerade med
Optimal Press, men serieavdelningen har flyttat och sortimentet blivit sämre - styrelsen uppdrogs att fundera
vidare om ev. samarbete)

§11 ÖVRIGA FRÅGOR - Ingen övrig fråga.

§12 MÖTETS AVSLUTANDE - Detta gjordes 21.12.

På uppdrag av Göteborgs Seriefrämjande
Per A J Andersson

Justeras:
Sofie Bååth Tobias Eliasson


