Göteborgs Seriefrämjande
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET 2010
Plats: Lagerhuset, Heurlins Plats 1 (c/o tecknarateljén/Max Gustafson)
Tid: Tisdagen den 1 juni 2010, 19.00 (faktisk tid: 19.30–21.00).
Närvarande: Per A J Andersson, Sofie Bååth, Max Gustafson, Tove Hansson, Karl Holmqvist, Jan
Kustfält, Stefan Niklasson, Sandra Petojevic, Olof Siverbo och Magnus Strandberg. (samt fyra ickemedlemmar som deltagit i den ”seriehappening” med filmvisning, mingel m m som startade 18.00)
§1 MÖTETS ÖPPNANDE - Mötet öppnades (av avgående styrelsens vice ordf. Karl Holmqvist).
§2 VAL AV MÖTESPRESIDIUM - Till ordförande valdes Karl Holmqvist, sekreterare Per A J
Andersson och justerare Max Gustafson plus Magnus Strandberg.
§3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN - Dagordningen fastställdes enligt utskickat
förslag.
§4 KONTROLL AV MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE - Denna godkändes (epostutskick samt kompletterande pappersutskick gjordes 15 dagar före mötet).
§5 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN Mötesordföranden refererade ur den utskickade verksamhetsberättelsen. Det noterades att ett
arrangemang – seriebattlet i september på Musikens hus – arrangerades av Max Gustafson utanför
föreningens regi. Ang. projektet med nyhetsbrev för SeF var detta vilande, efter att SeF meddelat att
det inte funnits pengar till att producera ett pappersutskick (meddelade Jan Kustfält). Möjligen skulle
det komma att återuppstå, som ett månatligt e-postutskick (något som även funnits tidigare, i central
SeF-regi). Vi konstaterade även att vi hade goda kontakter med Animation i Väst. Den avgående
styrelsens kassör (Yvette Gustafsson) hade lämnat in en ekonomisk rapport för perioden, där
kontentan var att det nu fanns 2262:50 kronor (minst) i kassan. Föreningens revisor Håkan Andersson
(som inte var närvarande) kontaktades på telefon och godkände den muntliga redogörelsen av
rapporten.
Den röstberättigade delen av mötet (dvs alla utom dem i den avgående styrelsen) röstade
enhälligt ja till att bevilja ansvarsfrihet till den avgående styrelsen.
§6 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 2010 - Jan Kustfält valdes till ordförande för den kommande
perioden.
§7 VAL AV ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR FÖR 2010 Mötet valde följande till övriga ledamöter av den tillträdande styrelsen: Sofie Bååth, Per A J
Andersson, Max Gustafson, Karl Holmqvist och Magnus Strandberg.
§8 VAL AV VALBEREDNING FÖR 2010 - Till ny valberedare valdes Torsten Axberg, som
kandiderat via e-brev några dagar tidigare.
§9 VAL AV REVISOR FÖR 2010 - Håkan Andersson valdes av mötet om till en ny period som
revisor, något han via telefon accepterat.
§10 FRAMTIDA AKTIVITETER - Det diskuterades:

- BOKMÄSSAN – ett projekt med live-scen på mässgolvet även i år, där det behövdes minst ett par
aktiva organisatörer från föreningen. Utrymmet hade SeF fått gratis från mässan, men pengar för
arrangemanget behövdes tas fram. Mötet diskuterade om möjliga inkomster stipendievägen eller om
de deltagande förlagen kunde tänkas dela på kostnaderna.
- SERIEVECKAN – möjligen med mars 2011 som tänkbar månad för nästa arrangemang.
- COMIQUIZ – som enligt e-brev från Stockholm ska arrangeras 10 november.
§11 INKOMNA MOTIONER Motion hade inkommit från den avgående styrelsen angående ändringar i vår föreningsstadga, som
finns att ladda ner här – http://www.serieframjandet.se/goteborg/arkivdokument/foreningsstadgan.pdf .
Mötet beslöt att anta ändringsförslaget – som gäller paragraferna nedan – med en mindre ändring av
ordalydelsen i tredje paragrafens tredje mening. Det antagna förslaget, som för att gälla som del i en
ny föreningsstadga måste antas även av nästa årsmöte, lyder sålunda:
-----------------------”3. Årsmötet är lokalföreningens främsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte hålls årligen, före april månads utgång.
Undantag kan göras om styrelsen saknar möjlighet att förbereda
tidigare möte. Extra årsmöte kan för särskilt angivet ändamål hållas
då minst fem av lokalföreningens medlemmar, revisor eller
förbundsstyrelsen skriftligen hos föreningsstyrelsen så begär,
eller när föreningsstyrelsen så beslutar. Extra årsmöte skall
äga rum inom två månader från det att begäran inkommit eller
beslut fattats.”
”3.2 Till kallelsen till ordinarie årsmöte bör bifogas styrelsens
årsredovisning samt revisionsberättelsen.”
”4.1 Föreningsstyrelsen består av ordförande samt tre till sju övriga
ledamöter. I styrelsen skall, förutom ordförande, finnas vice
ordförande, kassör och sekreterare. Föreningsstyrelsen fördelar själv
dessa poster, inklusive ordföranderollen, om behov skulle uppstå. Endast
medlem i lokalföreningen är valbar till styrelsen. Föreningsstyrelsen
kan adjungera medlem i lokalföreningen som styrelseledamot utan
rösträtt.”
4.2 (tas bort ur stadgan då den täcks av andra paragrafer)
§12 ÖVRIGA FRÅGOR - Ingen övrig fråga ställdes
§13 MÖTETS AVSLUTANDE - Mötet avslutades, framåt 21.00-tiden.
På uppdrag av Göteborgs Seriefrämjande
Per A J Andersson, 2010-08-03
Justeras:
Max Gustafson

Magnus Strandberg

