
Göteborgs Seriefrämjande
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET

Plats: Slottsskogsgatan 6D
Tid: Torsdagen den 21 mars 2002.
19.20-22.10 ca.

§1 Mötets öppnande - Mötet öppnades av Per A J Andersson, värd
för mötet, då både ordförande och vice ordförande ej fanns på
plats.

§2 Val av mötespresidium - Till mötesordförande valdes Per A J
Andersson, till sekreterare Johan Cedmar Brandstedt, och till
justeringsmän Håkan Andersson och Olof Siverbo.

§3 Fastställande av dagordningen - Dagordningen fastställdes.

§4 Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande - Sofie Bååth var
den enda av de närvarande som fått sin kallelse per ordinarie
post. Alla övriga närvarande hade kallats via e-post, och det
utskicket gjordes på kvällen 14 dagar före mötet (i laga ordning).

Föreningssekreteraren erkände att utskicket via ordinarie post
gått iväg 13 dagar före mötet. Trots detta fann mötet att mötet
utlysts korrekt.

§5 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen -

Sekreteraren framförde verksamhetsberättelsen (bifogas
e-postutskicket som bilaga) ur minnet samt lät den gå rummet
runt. Varken revisor eller revisorsberättelse fanns på plats, men
kassören läste högt ur kassaboken, och uppvisade kvittot på den
enda utgiften - porto för utskick av årsmöteskallelsen. Kassan
hade under perioden minskat från 2732 kronor och 18 öre till 2572
kronor och 18 öre. Ekonomin var m.a.o. så pass god att man kunnat
avstå från lokalföreningens årliga bidrag från huvudföreningen á
500:- även detta år, och ändå ha pengar över att festa upp.
Ansvarsfrihet gavs enhälligt.

§6 Val av ordförande för 2002 - Efter viss debatt om det
lämpliga i personalunion mellan valberedning och styrelse, valdes
Ingemar Bengtsson om som ordförande.

§7 Val av styrelse för 2002 - PG Lidström lämnade styrelsen pga
flytt, Nickan Jonasson valdes in. Övriga styrelseledamöter valdes
om. Sålunda ser listan över styrelseledamöter ut som följer:
Håkan Andersson, Per A J Andersson, Torsten Axberg, Thomas Fels,
Nickan Jonasson, Olof Siverbo, Helene Berglind Sjödell och Mikael
Tegebjer.

§8 Val av valberedning för 2002 - I avsaknad av andra
kandidater, valdes "sittande", dvs styrelsen, om.

§9 Val av revisor för 2002 - Sven Berggren valdes om.

§10 Framtida aktiviteter

Enkäten

Per A J Andersson presenterade delar av svaren på den e-postenkät
angående önskemål om aktiviteter i lokalföreningen, som han
producerade i januari. Bland det fåtal svar som inkommit, fanns
bland annat efterlysningar om föredrag och fler filmkvällar.

Föredrag

Förslag på ämnen och föreläsare efterlystes, men inget nytt kom
upp. Lokal är också en aktuell fråga, eftersom det i dagsläget är
oklart om Göteborgs Stadsbibliotek är intresserade av dylika
aktiviteter. Beslut togs att i alla fall ta upp saken med dem, och förslag på alternativa lokaler såsom ABF och



Stadsmuseet diskuterades.

Tidskriftsverkstan

Frågan om fortsatt medlemskap i tidskriftsverkstan togs upp.
Intresse finns uppenbarligen, men eftersom huvudföreningen står
för hyran, kom vi fram till att det egentligen är deras beslut.
(Protokollförarens anm: Det bör vara möjligt att överlåta
medlemskapet på lokalföreningen ifall behovet bedöms finnas.)

Webbgrupp

Mötet beslutade att starta en arbetsgrupp för att producera
webbsidor för föreningen. Förslag på innehåll som kom upp var
info om lokalföreningen, samt uppgifter om lokala seriebutiker
och serieutbudet på stadsbiblioteket. Alla närvarande med
undantag för

Martin Weichert anmälde sitt deltagande i arbetsgruppen, och ett
inledande mötes fastställdes till torsdagen den 4/4 klockan
18.30, på tidskriftsverkstaden. Fortsättningsvis kan träffarna
hållas dels där, dels hemma hos Per, där nödvändig utrustning
också finns.

Pubkvällar

Johan Cedmar Brandstedt åtog sig att sammankalla pubkvällar i
fortsättningsvis. Förslag på lokaler var Rover och Bishops Arms.

Fansinworkshop

Visst intresse för en sådan fanns, men diskussionen ledde inte
fram till något avgörande.

§11 Övriga frågor

Namnbyte

Per lade fram idén att ändra namnet på föreningen till
"Seriefrämjandet Göteborg", till stor del med anledning av att
föreningsnamnet oftast förkortas "SeF Gbg". Diskussionerna ledde
fram till att ett namnbyte inte var nödvändigt, och att anta en
liberal hållning angående hur namnet förkortas.

Medlemsrabatter

Diskussioner kring att försöka få till stånd butiksrabatter på
serier för seriefrämjare togs upp. Mot saken talar förmodat
bristande kommersiellt intresse hos handlarna och avsaknad av
medlemsbevis. För talar billigare serier för medlemmarna, vilket
borde kunna ge ökad konsumtion av serier. Beslut togs att inleda en dialog med butikerna i frågan.

Engagemang i Bokmässan

Olof flaggade för att hans planerade flytt kommer att innebära
att han inte kan erbjuda inresta seriefrämjare husrum under
mässan.

§12 Mötets avslutande - Detta gjordes ca 22.00.

Justeras
Håkan Andersson
Olof Siverbo


