
Göteborgs Seriefrämjande (org.nr. 802447-8771)
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET
onsdag den 18 maj 2016

Plats: Virvelvindsgatan 24 (℅ Gunnar Ekolin).
Utlyst tid: 18:30. (möte: 19:01–20:30)
Närvarande: Per A.J. Andersson, Gunnar Ekolin, Josef Johansson, Karin Landin, Magnus 
Sörell och Aleksandra ”Sandra” Petojevic. Nedan benämns dessa med förnamn.

§1. MÖTETS ÖPPNANDE – Mötes öppnades av Gunnar.

§2. VAL AV MÖTESPRESIDIUM – Gunnar valdes till mötesordförande, Per till sekreterare 
och Sandra till justeringsperson.

§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN – Dagordningen fastställdes enligt utskickat 
förslag.

§4. KONTROLL AV MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE – Sekreteraren meddelade att 
kallelsen gick ut den 4 maj, i enlighet med stadgarna. Av de 119 medlemmarna fick ett 
tjugotal 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 119 betalande medlemmar i vårt upptagningsområde, en minskning med 21 
sedan året före.

Kassör Sandra har skattedeklarerat. Utgående balans på lokalföreningens konto är 3990 kr. 
Föreningen fick inkomster bland annat via försäljning på Megaloppis 2016. Revisor Håkan 
Andersson (nedan benämnd som Håkan) har granskat räkenskaperna och rekommenderar 
ansvarsfrihet, i revisionberättelsen daterad den 18 maj (bifogas protokollet).

Mötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§6. VAL AV ORDFÖRANDE för 2016/2017 – Flera kandidater fanns till posten som 
ordförande. Efter diskussion beslöt mötet att välja Josef Johansson till ny ordförande.

§7. VAL AV ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR för 2016/2017 – Alla ledamöterna i den 
tidigare styrelsen ställde upp till omval. Alla sex kandidaterna valdes: Per A.J. Andersson, 
Gunnar Ekolin, Karin Landin, Fredric Hedlund, Aleksandra ”Sandra” Petojevic och Magnus 
Strandberg.

§8. VAL AV VALBEREDNING för 2016/2017 – Torsten accepterade att bli omvald som 
valberedare. Mötet valde honom.

§9. VAL AV REVISOR för 2016/2017 – Håkan hade tidigare accepterat en ny nominering till 
revisor. Mötet fann honom omvald.

§10. FRAMTIDA AKTIVITETER:

Comiquiz arrangeras i höst av ett finländskt lag (”Kalle Träskalle”). Vi i Göteborg planerar att 



delta med lag, enligt traditionen.

FrukostAnime-arrangemangen låg nere under våren. Önskemål/Planer finns på att återuppta 
visningarna under hösten. I april hade föreningen dock samlats till en allmän biovisning av 
(”När Marnie var där”, på Bio Roy)

Även 2016 planerar föreningen att delta i Majornas Megaloppis. Per och Sandra är personal 
på plats (i försäljningsståndet vid Mariaplan) och övriga i styrelsen skänker serier till 
försäljningen ur egna arkiv.

Intresse för samarbete med ett nyöppnat seriekafé fanns.

Dessutom diskuterades möjligheter till en ”seriedag” (ev. med skrivstuga och ev. på 
Bokmässan i SeF:s monter), seriefestival, seriekurs, föreläsningar och SeF:s nya 
seriedatabas (överlappning med Seriewikin?). Kontakter med Åbo Serieklubb diskuterades, 
efter en träff med en representant på Stockholms internationella seriefestival i maj.

§11. ÖVRIGA FRÅGOR – Inga sådana fanns.

§12. MÖTET AVSLUTAS – Mötet avslutades klockan 20:30.

Göteborg, 2015-08-24
vid protokollet
Per A.J. Andersson

Justeras:

Sandra Petojevic


