!
!
GÖTEBORGS SERIEFRÄMJANDE!
ÅRSMÖTES!Sammantr ädesdatum!
PROTOKOLL !lör dagen den 26 mar s 1994!
!
Plats: Jungmansgatan 11 (via Optimal Pr ess’ vänliga f ör sor g).!
Tid: 15.15-16.30!
!
§1 !Mötets öppnande ◊ Or df ör ande Ingemar Bengtsson f ör klar ade mötet öppnat.!
!
§2 !Val av mötespr esidium ◊ Ingemar Bengtsson valdes till mötesor df ör ande, Per A J
Andersson till mötessekreterare samt Håkan Andersson och Olof Siverbo till justeringsmän.!
!
§3 !Kontr oll av mötets stadgeenliga utlysande ◊ Mötet konstater ade att f olk f ått kallelser na i
god tid – det vill säga minst fjorton dagar – före årsmötet.!
!
!!
§4 !Ansvar sf r ihet f ör den avgående styr elsen ◊ Sekr eter ar e Per A J Ander sson f ör klar ade
genom verksamhetsberättelsen vad föreningen hållit på med under det år som gått. Kassör
Håkan Andersson läste högt ur kassaboken, och revisor Jan-Olav Rönning (som dessförinnan
studerat bokföringen medelst lupp) valde att ge ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.!
!
§5 !Val av or df ör ande f ör 1994 ◊#Ingemar Bengtsson valdes till or df ör ande f ör 1994.!
!
§6 !Val av (övr ig) styr else(sammansättning) f ör 1994 ◊ Styr elsen ager ade enligt tr aditionen
valberedning och föreslog följande personer att ingå i styrelsen under 1994: Håkan Andersson,
Per A J Andersson, Torsten Axberg, Olof Siverbo, Mikael Tegebjer och Alf Yngve, vilka valdes.!
!
§7 !Val av r evisor (er ) f ör 1994 ◊#Jan-Olav Rönning valdes till r evisor .!
!
§8 !Val av valber edning ◊ Något oväntat men icke desto mindr e glädjande utsågs Jocke
Laitala till valberedning.!
!
!!
§9 !Fr amtida aktiviteter ◊ Om plats finnes (och möjlighet gives), ska vi or dna med klatschigt
marknadsföringsmaterial i mässmontern under Bok & Bibliotek. Alla som står i montern ska
kunna få egen SeF-tröja.!
!
!Galler i Maneten planer ar ser ieutställning till hösten 1995. Till f ör eningens
representanter i arbetsgruppen utsågs Jocke Laitala och Alf Yngve. De bägge närvarande
serieförläggarna (Ingemar Bengtsson och Mikael Tegebjer) tänker göra sig hörda såsom
Optimal-folk. Kontaktman hos Maneten är Jan-Olof Sandberg (tel 031-83#36#96, 40#05#19).!
!
!Mikael Tegebjer meddelade att samtliga ser ief r ämjar e (i r egionen) blir inbjudna till
vernissaget av Optimal-arrangerade serieutställningen på Mölndals konsthall 17 (20) augusti.!
!
!Mötet var enigt om att vi ska öka antalet medlemsmöten. Comiquiz blir det väl i
vanlig ordning i oktober/november. Dessutom framlades intresse för att återuppta traditionen
med Nordiskt Seriemöte (under en bokmässekväll). Närmare mötesplanering lades över till
styrelsen att handha. Månadsmöten (enligt skånskt föredöme) lät kul, och en provverksamhet
kommer att bli av under våren, preliminärt första torsdagen i månaden (19.00), under maj och
juni (5 maj och 2 juni). Och preliminärt på Jungmansgatan 11. Samutskick kommer att göras,

där ett reklamblad från Optimal Press är med och delar på utrymme och portokostnad.!
!
§10 !Övr iga f r ågor ◊ För att öka mötesef f ektiviteten beslöts att inf ör skaf f a (upp till en
kostnad av tio riksdaler) ett styck ordförandeklubba. Jocke Laitala uppdrogs ordna saken.!
!
§11 !Mötets avslutande ◊ Ingemar Bengtsson f ör klar ade mötet avslutat.!
!
Lindome, !
!
Vid pr otokollet!
!
Per A J Ander sson, sekr .!
!
Juster at:!
Håkan Ander sson
Olof Siver bo!

