
Göteborgs Seriefrämjande

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2009

Lokal: Tidskriftsverkstaden, vån.3 i Lagerhuset (Heurlins Plats), Göteborg.
Tid: onsdagen 15 april 2009 kl.19.00

§1 – Mötet öppnas.
Mötet öppnades av Nickan Jonasson.

§2 – Val av mötespresidium.
Nickan Jonasson valdes till mötesordförande, Jenny Berggrund till mötessekreterare och
Karl Holmqvist o Per A J Andersson valdes till justeringsmän.

§3 - Fastställande av dagordning.
Dagordning fastställdes.

§4 - Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande.
Årsmötet godkände denna.

§5 - Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Per A J Andersson, suppl. revisor, ger sitt godkännande.
Följande noterades: 1) föreningen har en liten kassa på ca 2000 kr. 2) De som lagt ut för
kostnader under Serieveckan 2009 går med på att vänta med ersättning tills
redovisningen är klar senare i år. 3) Per A J Andersson har lagt ut en mindre summa för
postutskick inför årsmötet, även han får ersättning senare.

§6 - Val av ordförande för 2009.
Nickan Jonasson valdes till föreningens ordförande 2009.

§7 - Val av styrelse för 2009.
Förslag för styrelsens sammansättning utöver ordförandeposten: Karl Holmqvist, Jenny
Berggrund, Yvette Gustafsson, Jan Kustfält, Max Gustafson, Magnus Strandberg och
Sofie Bååth. Till detta förslag lades Per A J Andersson till. Årsmötet antog det samlade
förslaget. Den nyinvalda styrelsen består därmed av nio ledamöter inkl ordföranden.

§8 - Val av valberedning 2009.
Årsmötet valde Torsten Axberg och lämnar en vakans att tillsätta senare i år (styrelsen
kommer med förslag för Torstens godkännande).

§9 - Val av revisor 2009.
Årsmötet valde Håkan Andersson till revisor 2009.

§10 - Diskussion om årsmötesprotokoll från 2006.
Förre sekreteraren Tobias Eliasson har ej tillhandahållit protokoll från det senaste
årsmötet, 2006. Per A J Andersson har skrivit ett förslag till protokoll baserat på egna
anteckningar. Årsmötet antog Pers förslag till protokoll med tillägget att låta Tobias få
möjlighet att göra kompletteringar.



§11 - Framtida aktiviteter.
> Per A J Andersson berättade om den pågående aktiviteten FrukostAnime, som han
arrangerat sedan 2004, i samarbete med Folkets Bio Göteborg. Årsmötet diskuterade
eventuella utvecklingsmöjligheter av denna aktivitet och huruvida det kan påverka
föreningens framtida bidragsansökningar.
> Nickan Jonasson m fl berättade om Serieveckan som i år var ännu större än tidigare
och föll mycket väl ut. Planeringen för kommande års upplagor är redan i gång och även
detta knyter an till ansökningar om bidrag från t ex kommunen.
> aktiviteter på Bok & Biblioteksmässan. Idén att ordna ett tecknarbattle på/under
Bokmässan diskuterades. Jenny Berggrund berättade kort om det tecknarbattle som
arrangerades på Café Hängmattan under Serieveckan. Ambitionen är att utveckla denna
idé under kommande styrelsemöten, samt att arrangera fler tecknarbattles (gensvaret
från Café Hängmattan är mycket positivt).

§12 - Övriga frågor.
> Informationskanaler till medlemmar. Årsmötet diskuterade e-postlista som alternativ
till Google-grupp (eftersom alla ej är positiva till Google).
> Hemsidor. Årsmötet diskuterade en eventuell flytt/ihopslagning av Göteborgs SeF:s
och Serieveckans respektive hemsidor till SeF Riks server (med decentraliserad
webbuppdatering), vilket skulle förenkla hanteringen avsevärt. Styrelsen ska kontakta
SeF Riks om detta.
> Anskaffandet av organisationsnummer. För att kvalificera till bidrag och stipendier
som ger möjlighet att utveckla bl a Serieveckan är det absolut nödvändigt att föreningen
skaffar ett eget organisationsnummer. Diskussion följde om förfarandet och frågan tas
upp i detalj på nästa styrelsemöte.

§13 - Mötets avslutande.
Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Jenny Berggrund, sekreterare

Justerat:

Karl Holmqvist Per AJ Andersson


