Göteborgs Seriefrämjande (org.nr. 802447-8771)
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET
tisdag den 4 juni 2013
Plats: Svanebäcksgatan 5 A (℅ Sandra Petojevic).
Utlyst tid: 18:30. (möte: 18:55–20:50)
Närvarande: Per A.J. Andersson, Torsten Axberg, Viktor Eikman och Sandra Petojevic.
§1. MÖTETS ÖPPNANDE – Mötes öppnades av ordföranden Per A.J. Andersson.
§2. VAL AV MÖTESPRESIDIUM – Torsten valdes till mötesordförande, Per till sekreterare
och Viktor+Sandra till justeringspersoner.
§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN – Dagordningen fastställdes enligt utskickat
förslag.
§4. KONTROLL AV MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE – Kallelsen gick ut den 20–21
maj, i enlighet med stadgarna.
§5. BESLUT OM ANSVARSFRIHET för den avgående styrelsen:
Verksamhetsberättelsen skrevs av Viktor (med tillskott av Per) och bifogades kallelsen till
årsmötet. I april hade lokalföreningen 127 betalande medlemmar i vårt upptagningsområde,
en ökning med 19 sedan året innan.
Kassör Sofie har skattedeklarerat. Utgående balans på lokalföreningens konto är 2491 kr.
Ingen transaktionen hade gjorts under det gångna året. Revisor Håkan Andersson har
granskat räkenskaperna och rekommenderar ansvarsfrihet i revisionberättelsen färdigställd
samma dag (bifogas protokollet).
Mötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§6. VAL AV ORDFÖRANDE för 2013/2014 – Per var enda kandidat till att fortsätta som
ordförande. Mötet valde honom.
§7. VAL AV ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR för 2013/2014 – De sittande ledamöterna
Magnus Strandberg, Sofie Bååth, Viktor Eikman och Sandra Petojevic nominerades att
fortsätta. Jan Kustfält hade tidigare meddelat att han inte kandiderade till den nya styrelsen.
Mötet beslöt att välja in samtliga av de nominerade.
§8. VAL AV VALBEREDNING för 2013/2014 – Torsten Axberg accepterade att bli omvald
som valberedare. Mötet valde honom.
§9. VAL AV REVISOR för 2013/2014 – Håkan Andersson hade tidigare accepterat en ny
nominering till revisor. Mötet fann honom omvald.
§10. FRAMTIDA AKTIVITETER:
Comiquiz arrangeras 9 november. Lokalföreningen är i år arrangör och har sedan januari en
särskild arrangörsgrupp som samlas minst varannan månad och i övrigt samarbetar runt
gemensamma dokument på Dropbox. Annons (gratis för oss som lokalförening) kommer i

septembernumret av Bild & Bubbla.
FrukostAnime kommer kanske inte att fortsätta i höst. Ansvarig maskinist på Hagabion flyttar
i sommar till Stockholm och behöver ersättas. Stort tack sänds till honom (Jonas Bentzer) för
all hjälp under de gångna åren. Läget undersöks under sommaren för eventuell fortsättning i
höst, i samma eller annan form.
Förutom Comiquiz och FrukostAnime hade föreningen för tillfället inga andra pågående
projekt. Per meddelade att det fanns intresse från Serieateljén om att ordna någon sorts
seriefestival i Göteborg igen. Inget konkret fanns dock att utgå ifrån.
Vi noterade också att Litteraturhuset öppnats i Göteborgs lagerhus vid Järntorget. Den
kommunalt drivna verksamheten, där bland andra Maria Nilsson från Stadsbiblioteket är
inblandad, har frågat oss om vi har aktiviteter som vi vill arrangera där.
§11. ÖVRIGA FRÅGOR – Önskemål framkom om ett styrelsemöte hyfsat snart, i början av
hösten och före bokmässan. Se separat styrelsemötesprotokoll. Enligt stadgarna ska
styrelsen sammanträffa minst två gånger per år.
Sandra nämnde SeF:s stora serieteckningstävling, som arrangeras alla udda år inför
festivalen I Seriernas Värld.
§12. MÖTET AVSLUTAS – Mötet avslutades klockan 20:45.
Göteborg, 130804
vid protokollet
Per A.J. Andersson
Justeras:
Viktor Eikman

Sandra Petojevic

