
Göteborgs Seriefrämjande (org.nr. 802447-8771)
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET
söndagen den 27 april 2014

Plats: Litteraturhuset i Göteborgs Lagerhus vid Heurlins plats 1.

Utlyst tid: 12:00.

Närvarande: Ur avgående styrelse Per A. J. Andersson, Aleksandra “Sandra” Petojevic, 
Viktor Eikman, Magnus Strandberg och Sofie Olausson. Därtill valberedare Torsten Axberg, 
revisor Håkan Andersson och Gunnar Ekolin, Josef Johansson, Jamil Mani (medlem utanför 
lokalföreningens upptagningsområde), Gabriella Klintred, Per Myrhill, Marcelo Romero, Arne H. 
Stampe och Mats Fröier.

§1. MÖTETS ÖPPNANDE - Mötet öppnades klockan 12:17.

§2. VAL AV MÖTESPRESIDIUM - Per A. J. Andersson valdes till mötesordförande, Viktor 
Eikman till sekreterare, Magnus Strandberg och Sandra Petojevic till justeringspersoner.

§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN - Dagordningen fastställdes enligt förslag 
ingående i årsmötets kallelse.

§4. KONTROLL AV MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE - De medlemmar som angivit 
aktuella epostadresser fick kallelsen 12 april, i enlighet med stadgarna.

§5. BESLUT OM ANSVARSFRIHET för den avgående styrelsen efter presentation av 
verksamhetsberättelse och rapport från revisorn:

Verksamhetsberättelsen skrevs av Viktor Eikman med tillägg av aktuell statistik från Per A. J. 
Andersson och bifogades till årsmötets kallelse. Per läste upp den. I maj hade lokalföreningen 
141 betalande medlemmar. De främsta aktiviteterna har varit tävlingen Comiquiz och fortsatta 
filmvisningar i samarbete med Folkets bio. Riksföreningens nyhetsbrev har varit till hjälp.

Revisor Håkan Andersson har granskat räkenskaper sammanställda av kassör Sofie Olausson. 
Årets enda transaktion har varit kompensation till ordföranden för utgifter i arrangemanget av 
2013 års Comiquiz, om ca. 600 kr. Håkan rekommenderade ansvarsfrihet.

Mötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§6. VAL AV ORDFÖRANDE för 2014 - Sofie Olausson nominerades av valberedningen som 
kandidat till ny ordförande. Mötet valde Sofie.

§7. VAL AV ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR för 2014 - De sittande ledamöterna Sandra 
Petojevic, Magnus Strandberg och Per A. J. Andersson nominerades till omval. Gunnar Ekolin 



nominerades som kandidat till ny ledamot. Inga invändningar fanns mot dessa förslag från 
valberedningen. Mötet beslöt att välja in samtliga av de fyra nominerade.

§8. VAL AV VALBEREDNING för 2014 - Torsten Axberg nominerades att fortsätta som 
valberedare. Mötet valde honom.

§9. VAL AV REVISOR för 2014 - Håkan Andersson nominerades att fortsätta som revisor. 
Mötet valde honom.

§10. FRAMTIDA AKTIVITETER:

Magnus Strandberg tog upp att Marks Konstgrafiska Verkstad söker kontakt med serieskapare. 
Magnus meddelade att han i första hand ämnar förmedla begäran till Serieateljén.

Jamil Mani meddelade att det finns möjlighet för lokalföreningen att arrangera en programpunkt 
på Seriescenen vid kommande bokmässa. Oberoende av ett sådant eventuellt arrangemang är 
lokala volontärer välkomna att hjälpa till med Seriescenen som helhet. Per Myrhill efterlyste ett 
större utrymme för fanzin vid Seriescenen.

Filmvisningarna i serien FrukostAnime fortsätter, sedan hösten 2013 vid 4-5 tillfällen per 
säsong.

Gällande Seriefrämjandets aktiviteter på Internet har riksföreningens nya ekosystem ännu ingen 
integrering från lokalföreningsspecifika sajter till ett centralt kalendarium. Lokalföreningens 
övergång till det nya systemet fortsätter med försiktighet.

§11. ÖVRIGA FRÅGOR - Per A. J. Andersson tog upp den enda övriga frågan, gällande det 
styrdokument för lokalföreningar som levererats av riksföreningen genom Jamil Mani 2014-02-
25, med tillhörande mall för föreningsstadgar.

En av flera uppmärksammade punkter i styrdokumentet rör lokalföreningars namn, som påbjuds 
vara “Seriefrämjandet [område]”, medan Göteborgs Seriefrämjande länge använt den omvända 
ordningen. En annan oklarhet är huruvida lokalföreningarna behöver vara separata juridiska 
personer.

Jamil förklarade bakgrunden till det nya dokumentet: att tidigare rekommendationer från 
riksföreningen varit svåröverskådliga och blivit föråldrade av Internets popularisering. 
Huvudsyftet med det nya dokumentet är att reda ut, inte att beordra. I den mån de nya 
bestämmelserna är bindande gäller det endast nybildningar, till exempel ett pågående initiativ i 
Jönköping. För existerande lokalföreningar är styrdokumentet, trots sitt klara språk, endast en 
serie förslag som skulle vara förenklande för riksföreningen.

§12. MÖTET AVSLUTAS - Mötet avslutades klockan 12:59.



Göteborg, 2014-04-27

Vid protokollet:

Viktor Eikman

Justeras:

Magnus Strandberg

Sandra Petojevic


