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PROTOKOLL för  ÅRSMÖTET torsdagen den sextonde mars 1995!
!
Plats: Jungmansgatan 11 (c/o Optimal Press).!
Tid: 19.15 och ett antal minuter framåt.!
(Den tappra skaran bestod av Håkan Andersson, Per A J Andersson, Helene Berglind, Ingemar 
Bengtsson, Jocke Laitala och Mikael Tegebjer.)!
!
§1 !Mötets öppnande • Mötet öppnades av ordförande Bengtsson meddelst välr iktat slag med 
medhavd klubba.!
!
§2 !Val av mötespresidium • Ingemar Bengtsson valdes till mötesordförande, Per A J 
Andersson till sekreterare, samt Mikael Tegebjer och Helene Berglind till justeringspersoner.!
!
§3 !Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande • Mötet konstaterade att utskicket gått iväg i 
stadgeenlig tid (blålådepåläggning skedde 00:00 den 2 mars och utdelandet var i flera fall klar 
senare samma förmiddag!). Mötet undrade dock, med hänsyftning till den massiva 
uppslutningen, om hela upplagan verkligen distribuerats…!
!
§4 !Ansvarsfr ihet för den avgående styrelsen • Efter att verksamhetsberättelsen lästs upp 
och församlingen (i revisors frånvaro) lusläst kassaboken, beslöt mötet (dvs de härvarande 
som innehade rösträtt) att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.!
!
§5 !Val av ordförande för 1995 • Ingemar Bengtsson valdes till ordförande för 1995.!
!
§6 !Val av styrelse för 1995 • Till övr iga ledamöter till styrelse under det kommande 
verksamhetsåret valdes, efter att valberedare Laitala fått säga sitt, Håkan Andersson, Per A J 
Andersson, Torsten Axberg, Ingemar Bengtsson, Helene Berglind, Olof Siverbo och Mikael 
Tegebjer.!
!
§7 !Val av revisor för 1995 • Med acklamation valdes Jocke Laitala till revisor för 1995. !
!
§8 !Val av valberedning • Efter att Jocke Laitala med den äran skött rollen som valberedare 
under det gångna året, återgick föreningen till mer traditionsenligt välja styrelsen till 
valberedning. !
!
§9 !Framtida aktiviteter • Det diskuterades Bokens dag (planer ingen inför 
augustievenemanget fortskrider), Maneten-utställningen (Jocke håller fortsatt kontakt – den 
lilla kontakt som nu upprätthålls), månadsmöten (dessa läggs tills vidare på is – mötet 
konstaterade att David Nessle inte dykt upp samt att Max Andersson som nybliven 
göteborgare var ett intressant namn), seriebibliotek (Mikael åtog sig att skriva brev till 
kommunala instanser efter att först ha informerat om de köpenhamnska och helsingforsartade 
erfarenheterna) och Comics (Olof håller som vanligt kontakten).!
!
§10!Övriga frågor • Efter vissa protester beslöt mötet att det var så värst frågvist längre.!
!



§10 !Mötets avslutande • Detta gjordes, av ordföranden, med klubban.!
!
Göteborg, , fanns vid protokollet… !


