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PROTOKOLL för ÅRSMÖTET torsdagen den nionde maj 1996!
!
Plats: Jungmansgatan 11 (c/o Optimal Press).!
Tid: 19.15–20.09.!
(Den tappra skaran bestod av Håkan Andersson, Per A J Andersson, Thomas Fels, Olof Siverbo 
och Mikael Tegebjer.)!
!
§1 !Mötets öppnande • Mötet öppnades av vice ordförande Tegebjer .!
!
§2 !Val av mötespresidium • Mikael Tegebjer valdes till mötesordförande, Per A J Andersson 
till sekreterare samt Thomas Fels och Håkan Andersson till justeringspersoner.!
!
§3 !Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande • Mötet konstaterade att utskicket gått iväg i 
stadgeenlig tid. Det klagades på sina håll på att medlemmarna fått sina kallelser i FÖR god tid – 
2 1/2 vecka i förväg – något som skulle ha inverkat på uppslutningen till mötet.!
!
§4 !Ansvarsfr ihet för den avgående styrelsen • Verksamhetsberättelsen presenterades, och 
kassören högläste i revisor Laitalas frånvaro ur kassaboken: GbgSeF:s kassa var ungefärsom 
lika stor som förut, det vill säga 1 500–2 000 kronor, med tillskott av bidrag från SeF och 
utgifter för årsmötesutskick och lokalhyra för SeF:s årsmöte 1995. Därefter beslöt mötet (den 
del av mötet som inte bestod av styrelse) att medelst acklamation ge den avgående styrelsen 
ansvarsfrihet.!
!
§5 !Val av ordförande för 1996 • Ingemar Bengtsson valdes till ordförande för 1996.!
!
§6 !Val av styrelse för 1996 • Till övr iga ledamöter till styrelse under det kommande 
verksamhetsåret valdes, efter att valberedningen (i personalunion med den avgående 
styrelsen) sagt sitt, Håkan Andersson, Per A J Andersson, Torsten Axberg, Ingemar Bengtsson, 
Thomas Fels, Helene Berglind, Olof Siverbo och Mikael Tegebjer. Mötet såg som en av den 
nyvalda styrelsens främsta uppgifter att flytta vissa pingisaktiviteter från måndagar till för 
flertalet inblandade lämpligare dag.!
!
§7 !Val av revisor för 1996 • Med acklamation valdes Jocke Laitala till revisor för 1996. !
!
§8 !Val av valberedning • Utan kval valdes till valberedning den nyvalda styrelsen. !
!
§9 !Framtida aktiviteter • En artikelser ie i Bild & Bubbla (2–6/96) om »Ser iernas 100 år« var 
under utarbetande, och arbetsmöten förestod. Närmast den 23/5 hemma hos Håkan 
Andersson.!
!
§10!Övriga frågor • Som kandidat till lokalföreningens representant i Ser iefrämjandets styrelse 
utsågs Olof Siverbo. Thomas Fels kungjorde också sin önskan att tillverka omslag till Bild & 
Bubbla och försågs med lämpligt antal telefonnummer (till B&B-redaktionen).!
!
§10 !Mötets avslutande • Detta gjordes, av vice ordföranden, medelst knogarna.!
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Göteborg, , fanns vid protokollet… !


