Göteborgs Seriefrämjande (org.nr. 802447-8771)
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET
fredag den 19 maj 2017
Plats: Svanebäcksgatan 5 A (℅ Sandra).
Utlyst tid: 18:30. (möte: 18:56–20:26)
Närvarande: Per A.J. Andersson, Gunnar Ekolin, Fredric Hedlund, Josef Johansson, Karin Landin och
Aleksandra ”Sandra” Petojevic. Nedan benämns dessa med förnamn.
§1. MÖTETS ÖPPNANDE – Mötes öppnades av Josef.
§2. VAL AV MÖTESPRESIDIUM – Josef valdes till mötesordförande, Per till sekreterare och Fredric till
justeringsperson.
§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN – Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.
§4. KONTROLL AV MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE – Sekreteraren meddelade att kallelsen gick ut
den 5 maj, i enlighet med stadgarna. Av de 101 medlemmarna fick 19 utskicket med papperspost, resten som
e-post.
§5. BESLUT OM ANSVARSFRIHET för den avgående styrelsen:
Verksamhetsberättelsen skrevs av Per och bifogades kallelsen till årsmötet. I april hade lokalföreningen 101
betalande medlemmar i vårt upptagningsområde, en minskning med 18 sedan året före.
Kassör Sandra meddelade storleken på kassan, vilken i april var på 4260 kronor. Föreningen hade fått
inkomster bland annat via försäljning på Majorna Megaloppis 2016. Revisor Håkan Andersson (nedan
benämnd som Håkan) hade granskat räkenskaperna och rekommenderar ansvarsfrihet, i revisionberättelsen
daterad den 3 maj (bifogas protokollet).
Mötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§6. VAL AV ORDFÖRANDE för 2017/2018 – Josef Johansson ställde upp som kandidat till ny ordförande för
ytterligare en period. Mötet valde honom enhälligt.
§7. VAL AV ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR för 2017/2018 – Alla ledamöterna i den tidigare styrelsen
ställde upp till omval. Alla sex kandidaterna valdes: Per A.J. Andersson, Gunnar Ekolin, Fredric Hedlund, Karin
Landin, Aleksandra ”Sandra” Petojevic och Magnus Strandberg.
§8. VAL AV VALBEREDNING för 2017/2018 – Torsten accepterade att bli omvald som valberedare. Mötet valde
honom enhälligt.
§9. VAL AV REVISOR för 2017/2018 – Håkan hade tidigare accepterat en ny nominering till revisor. Mötet fann
honom enhälligt omvald.
§10. FRAMTIDA AKTIVITETER – denna punkt flyttades till det efterföljande styrelsemötet.
§11. ÖVRIGA FRÅGOR – Mötet ansåg det rimligt att mötesvärdar i fortsättningen, mot kvitto, kan få ersättning
för relaterade utlägg för upp till 100 kronor ur föreningskassan.
§12. MÖTET AVSLUTAS – Mötet avslutades klockan 20:26.
Göteborg, 2017-09-11
vid protokollet
Per A.J. Andersson
Justeras:
Sandra Petojevic

