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PROTOKOLL f ör ÅRSMÖTET onsdagen den 19 mar s 1997!
!
Plats: Jungmansgatan 11 (c/o Optimal Pr ess).!
Tid: 19.15–20.55.!
!
§1 !Mötets öppnande • Mötet öppnades av avgående styrelseordföranden Ingemar Bengtsson.!
!
§2 !Val av mötespr esidium • Ingemar Bengtsson valdes till mötesor df ör ande, Per A J
Andersson till sekreterare samt Tommy Silverros och Helene Berglind till justeringspersoner.!
!
§3 !Kontr oll av mötets stadgeenliga utlysande • Mötet konstater ade att utskicket gått iväg i
stadgeenlig tid.!
!
§4 !Ansvar sf r ihet f ör den avgående styr elsen • Ver ksamhetsber ättelsen pr esenter ades, och
kassören förevisade i revisor Laitalas frånvaro kassaboken, där slutsaldot var 2177,78
(4276,78 minus 2099) kronor. Ansvarsfrihet gavs den avgående styrelsen med det tillägget
att revisor ska komplettera kassaberättelsen genom att signera i kassaboken.!
!
§5 !Val av or df ör ande f ör 1997 • Ingemar Bengtsson valdes till or df ör ande f ör 1997.!
!
§6 !Val av styr else f ör 1997 • Till övr iga ledamöter i styr elsen f ör det kommande
verksamhetsåret valdes – efter att valberedningen (i personalunion med den avgående
styrelsen) sagt sitt – Håkan Andersson, Per A J Andersson, Torsten Axberg, Thomas Fels,
Helene Berglind, Tommy Silverros, Olof Siverbo och Mikael Tegebjer. Det hela skedde med
acklamation och sedan mötet fått bevittna tillkomsten av en göteborgsk Lex Silverros.!
!
§7 !Val av r evisor f ör 1997 • Med acklamation valdes Sven Ber ggr en till r evisor f ör 1997.!
!
§8 !Val av valber edning • Ef ter diver se or dväxlingar tillställdes det voter ing i f r ågan om val
om valberedning. De tre förslagen »Håkan Andersson«, »Sven Berggren plus en till« och «Sven
Berggren & Håkan Andersson« ledde till röstsiffrorna 1 respektive 0 respektive 7 röster samt
en reservant (Håkan Andersson). Till valberedning valdes sålunda Sven Berggren och Håkan
Andersson.!
!
§9 !Fr amtida aktiviteter • Ar tikelser ien i Bild & Bubbla var till hälf ten gjor d, till hälf ten ogjor d,
med sex åttondelar av den avgående styrelsen som medarbetare. Till hösten väntade både en
bokmässa och Comiquiz. Bland framkastade idéer om allmänna medlemsmöten fanns »Tommy
Silverros om den 80-årige Will Eisner«, »Besök hos Optimal Press«, diverse personligaseriefavorit-presentationer, »Resa till seriemuseet«, «Dylan Dog« och »Pogo«. Närmare
planering inför engångsutskick hänsköts till styrelsen.!
!
§10 !Övr iga f r ågor • Av dessa f anns det inga.!
!
§10 !Mötets avslutande • Detta gjor des, av vice or df ör anden, medelst sin medhavda
ordförandeklubba.!
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Götebor g, , f anns vid pr otokollet… !
!
Per A J Ander sson, sekr .!
!
!
Juster at:!
!
Helene Ber glind

Tommy Silver r os!

