Göteborgs Seriefrämjande (org.nr. 802447-8771)
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET
torsdag den 31 maj 2012
Plats: Karl Johansgatan 76 (Serieateljén).
Utlyst tid: 18:30.
Närvarande: Per A J Andersson, Sofie Bååth, Sandra Petojevic, Jan
Kustfält och Viktor Eikman. Magnus Strandberg medverkade via
videosamtal.
§1. MÖTETS ÖPPNANDE - Mötes öppnades klockan 18:51 av
ordföranden Per.
§2. VAL AV MÖTESPRESIDIUM - Sofie valdes till mötesordförande, Viktor
till sekreterare och Jan till justeringsperson.
§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN - Dagordningen fastställdes
enligt förslag.
§4. KONTROLL AV MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE Medlemmarna fick kallelsen den 16 maj, i enlighet med stadgarna.
§5. BESLUT OM ANSVARSFRIHET för den avgående styrelsen:
Verksamhetsberättelsen skrevs av Per och Viktor och bifogades kallelsen
till årsmötet. I maj hade lokalföreningen 108 betalande medlemmar i ett
något utökat upptagningsområde.
Kassör Sofie har skattedeklarerat. Utgående balans på lokalföreningens
konto är 2491 kr. Årets enda transaktion var på 20 kr. Revisor Håkan
Andersson har granskat räkenskaperna och rekommenderar ansvarsfrihet
i revisionberättelse färdigställd samma dag (bifogas protokollet).
Mötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§6. VAL AV ORDFÖRANDE för 2012 - Sofie nominerade Per till att
fortsätta som ordförande. Mötet valde honom.
§7. VAL AV ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR för 2012 - De sittande
ledamöterna Magnus, Jan, Sofie och Viktor nominerades att fortsätta.
Sandra nominerades att väljas in. Valberedaren Torsten Axberg har
rapporterat till Per att inga invändningar finns mot inval av Sandra. Mötet
beslöt att välja in samtliga av de 5 nominerade.

§8. VAL AV VALBEREDNING för 2012 - Torsten Axberg har i privat
kommunikation med Per godkänt att bli omvald som valberedare. Mötet
fann honom vald.
§9. VAL AV REVISOR för 2012 - Håkan Andersson har i privat
kommunikation med Per godkänt att bli omvald som revisor. Mötet fanns
honom omvald.
§10. FRAMTIDA AKTIVITETER:
Comiquiz ska anordnas lördag 24 november. Lokalföreningen skickar som
vanligt minst ett lag.
FrukostAnime fortsätter och har 8 visningar även i höst.
Inga direktiv från Fanny M Bystedt har mottagits gällande Seriescenen på
kommande års bokmässa i Göteborg. Seriescenen förväntas äga rum
som vanligt. Magnus föreslog att Jan undersöker möjligheten att visa upp
Serieateljén och dess medlemmar som ett arrangemang på scenen,
kanske med anknytning till ateljémedlemmarnas satir kring Caremaskandalen. Jan åtog sig att ta upp frågan på ateljéns egna möten. Per
åtog sig att kontakta Fanny angående Serieakademins/riksföreningens
monter för att samordna.
Inga andra föreningsaktiviteter planeras. Fokus den närmsta tiden torde
ligga på Bokmässan.
§11. ÖVRIGA FRÅGOR - Inga övriga frågor fanns.
§12. MÖTET AVSLUTAS - Mötet avslutades klockan 19:24.
Göteborg, 120531
vid protokollet
Viktor Eikman
Justeras:

Jan Kustfält

