
Göteborgs Seriefrämjande 
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET 2011 
Plats: Karl Johansgatan 76 (Serieateljén).
Tid: Måndagen den 20 juni 2011, 18:30 (faktisk tid: 19.00–20.30).
Närvarande: Håkan Andersson, Per A J Andersson, Torsten Axberg, Sofie Bååth, Viktor Eikman, Jan 
Kustfält, Stefan Niklasson, Olof Siverbo, Magnus Strandberg och Morgan Ström. Samt ett par 
intresserade icke-medlemmar. 

§1  MÖTETS ÖPPNANDE - Mötet öppnades (av avgående styrelsens ordf. Jan Kustfält).

§2  VAL AV MÖTESPRESIDIUM - Som ordförande valdes Jan Kustfält, som sekreterare Per A J 
Andersson samt som justerare Viktor Eikman och Sofie Bååth.

§3  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN - Dagordningen fastställdes enligt utskickat 
förslag, med modifieringen att punkterna 6 och 7 (styrelsevalen) slogs ihop, av främst praktiska skäl.

§4  KONTROLL AV MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE - Denna godkändes (e- 
postutskick samt kompletterande pappersutskick gjordes 14 dagar före mötet).

§5  BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN - 
Styrelsen refererade ur den utskickade verksamhetsberättelsen samt kassaboken. Det noterades att de 
nyligen återfunna rockslagsknapparna genererat 110 kronor och 50 öre i inkomst, och lagret bestod nu 
av 32 knappar. Kassören hade gjort deklaration för föreningen, innehållandes ”många nollor”.

Revisorn konstaterade att räkenskaperna var i ordning och gav sitt godkännande. Den 
röstberättigade delen av mötet (dvs alla utom dem i den avgående styrelsen och de två icke-
medlemmarna) röstade sedan enhälligt ja till att bevilja ansvarsfrihet till den avgående styrelsen.

§6  VAL AV ORDFÖRANDE & ÖVRIG STYRELSE FÖR 2011 - Valberedaren kunde meddela att 
några ur den avgående styrelsen inte ställde upp för omval alt. inte ställde upp som ordförande. Därför 
genomfördes valet av styrelse först och därefter valet av ordförande för föreningen.

Till styrelse för 2011 valdes Per A J Andersson, Sofie Bååth, Viktor Eikman (ny medlem i 
föreningen, medansvarig för FrukostAnime sedan 2009), Jan Kustfält och Magnus Strandberg. Till 
föreningens ordförande valdes sedan Per A J Andersson.

§7  VAL AV VALBEREDNING FÖR 2011 - Till valberedare (åter)valdes Torsten Axberg.

§8  VAL AV REVISOR FÖR 2011 - Till revisor (åter)valdes Håkan Andersson.

§9 FRAMTIDA AKTIVITETER - Det diskuterades: 
- BOKMÄSSAN – Vi konstaterade att det blir en seriescen på mässan även i år. Seriefrämjandet är 
denna gång huvudarrangör (främst genom Fanny Bystedt), med delar av Göteborgs Seriefrämjande 
inkopplat för att fixa programpunkter, det praktiska samt möjligheter till bidrag och sponsring.
- FRUKOSTANIME – Numera är vi två i styrelsen som är direkt inblandade i arrangemanget.
- COMIQUIZ – … där vi enligt tips framöver skulle dra nytta av Googles nya tjänst för bildsök.
- GÖTEBORGS SERIEFESTIVAL – Digitala Bildverkstan (projektledare: Marcelo Romero) och 
Kulturhuset Blå Stället planerar arrangemang i november. Vi är som förening inte inblandade i 



arrangemanget, men folk ur nuvarande och förra styrelsen är det.

§10 INKOMNA MOTIONER -
Motion angående ändringar i vår föreningsstadga (http://www.serieframjandet.se/goteborg/
arkivdokument/foreningsstadgan.pdf) antogs en första gång på årsmötet 2010. Den var nu uppe för sin 
andra omröstning för att kunna bli gällande. Mötet beslöt att anta ändringsförslaget – som gäller 
paragraferna nedan – med en mindre ändring av ordalydelsen i tredje paragrafens tredje mening. Det 
antagna förslaget är 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)

§11 ÖVRIGA FRÅGOR -
- Det diskuterades lätt om möjligheter till ett Serieveckan-liknande arrangemang under 2012. Tydligen 
skulle det komma Jan Lööf-utställning på Konstmuseet (i höst?), och det museet leds av en före detta 
föreningsordförande.
- Av inte minst praktiska skäl (Borås är klart närmare Göteborg än vad Strömstad är, t ex) uttrycktes 
visst gillande för att i fortsättningen också ta med Seriefrämjandet-medlemmar i Sjuhärad som 
”föreningsmedlemmar”.

§12 MÖTETS AVSLUTANDE - Mötet avslutades, framåt 20.28-tiden. 

På uppdrag av Göteborgs Seriefrämjande 
Per A J Andersson, 2011-08-17 

Justeras: 
Viktor Eikman                   Sofie Bååth


