
GÖTEBORGS SERIEFRÄMJANDE!
!
PROTOKOLL för ÅRSMÖTET lördagen den 4 apr il 1998!
!
Plats: Tidskr iftsverkstaden i Väst (Vallgatan 29).!
Tid: 14.22–15.22.!
!
§1 !Mötets öppnande • Mötet öppnades av avgående styrelseordföranden Ingemar Bengtsson.!
!
§2 Val av mötespresidium • Ingemar Bengtsson valdes till mötesordförande, Per A J Andersson 
till sekreterare samt Håkan Andersson och Helene Berglind till justeringspersoner.!
!
§3 Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande • Mötet konstaterade att utskicket gått iväg i 
stadgeenlig tid.!
!
§4 Ansvarsfr ihet för den avgående styrelsen • Verksamhetsberättelsen presenterades, och 
kassören förevisade kassaboken, där kassör Sven Berggren skrev in sitt godkännande av 
bokföringen. Det gällande slutsaldot var 2160 kronor – i stort sett samma som för ett år 
sedan. Pengarna hålls på det nu gällande Handelsbanken-kontot, nu med firmateckningarna i 
ordning.!
!
§5 Val av ordförande för 1998 • Ingemar Bengtsson valdes till ordförande för 1998.!
!
§6 Val av styrelse för 1998 • Till övr iga ledamöter i styrelsen för det kommande 
verksamhetsåret valdes – efter att valberedningen (Sven Berggren och Håkan Andersson) sagt 
sitt – Håkan Andersson, Per A J Andersson, Torsten Axberg, Thomas Fels, Helene Berglind,Olof 
Siverbo och Mikael Tegebjer.!
!
§7 Val av revisor för 1998 • Med acklamation valdes Sven Berggren till revisor för 1998.!
!
§8 Val av valberedning • Efter den numera sedvanliga valberedningsvalsdebatten valdes 
styrelsen till valberedning.!
!
§9 Framtida aktiviteter • I höst kommer med viss sannolikhet lokalföreningen att i samband 
med Göteborgs Stadsbibliotek anordna månatliga föredrag i hörsalen i Stadsbiblioteket. Dessa 
kommer även att fungera som allmänna möten för medlemmarna i Göteborgs Seriefrämjande, 
och inbjudan kommer att postas. Christian Kindblad i Seriefrämjandet-Skåne ska bland annat 
kontaktas för eventuell hjälp med bildmaterial. I övrigt lär det både bli delad bokmässemonter i 
vanlig ordning samt Comiquiz. Fler luciamöten efterlystes också. Styrelsen, som de senaste 
månaderna arbetat med Urhunden-artiklar, kommer senare under året att förbereda en 
bokversion av artikelserien "100 års serier".!
!
§10 Övr iga frågor • Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram nytt förslag till 
lokalföreningsstadgar med innebörden att valberedningen eftersträvas bestå av icke-
styrelseledamöter. Samtidigt borde punkten om "maximalt 5 övriga styrelseledamöter" slopas.!
!
§11 Mötets avslutande • Detta gjordes, av ordföranden, medelst sin medhavda 
ordförandeklubba.!



!
Göteborg, , fanns vid protokollet… !
!
Per A J Andersson, sekr.!
!
!
Justerat:!
!
Håkan Andersson                                 Helene Berglind!


