
GÖTEBORGS SERIEFRÄMJANDE

PROTOKOLL för ÅRSMÖTET onsdagen den 28 april 1999

Plats: hos Per A J Andersson (Slottsskogsgatan 6 D).
Tid: 19.00-20.02.
Närvarande: Håkan Andersson, Per A J Andersson, Sven Berggren, Ingemar Bengtsson och Mikael Tegebjer.

§1 Mötets öppnande • Mötet öppnades av avgående vice styrelseordföranden Mikael Tegebjer.

§2 Val av mötespresidium • Mikael Tegebjer valdes till mötesordförande, Per A J Andersson till sekreterare
samt Ingemar Bengtsson till justeringsperson.

§3 Fastställande av dagordningen • Detta gjordes.

§4 Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande • Mötet konstaterade att utskicket gått iväg i stadgeenlig tid
(Håkan visade postkvitto från 14/4!).

§5 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen • Sekreteraren framförde den sedvanliga verksamhetsberättelsen
(bifogas detta e-postutskick som bilaga). Revisorn hade, efter genomgång av kassaboken, inget att anmärka och
förordade ansvarsfrihet. Håkan meddelade att saldot i mars 1999 var 2 414 kronor och 28 öre (mot 2 160
kronor och 28 öre ett år tidigare). Utgifter har mest varit baknummerpengar till förbundet samt porto för utskick
1998. Under 1999 kommer vi att ha utökade utgifter, i samband med arrangemanget av Comiquiz.

§6 Val av ordförande för 1999 • Ingemar Bengtsson valdes till ordförande för 1999.

§7 Val av styrelse för 1999 • Till övriga ledamöter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret valdes –
efter att valberedningen (Sven Berggren) sagt sitt – Håkan Andersson, Per A J Andersson, Torsten Axberg,
Thomas Fels, Helene Berglind, Olof Siverbo och Mikael Tegebjer.

§8 Val av valberedning • Efter den sedvanliga valberedningsvalsdebatten valdes styrelsen till valberedning.

§9 Val av revisor för 1999 • Sven Berggren valdes till revisor för 1999.

§10 Framtida aktiviteter •
- GbgSeF arrangerar Comiquiz 1999, och intresserade samlas 26/5 (hos Håkan).
- Produktionen med serieboken framskrider, i sakta mak.
- Bokmässa och monterdeltagande blir av allt att döma.
- Mötena på Stadsbiblioteket: Inger-Marie Meyer har sagt upp sin tjänst (flyttar sannolikt till avd 5) så

vårmöten blir/blev det inga. Och höstmötena hänger i luften.

§11 Övriga frågor • Årsmöten som hålls tidigare på vårarna får sannolikt - på grund av mindre
solväderskonkurrens - fler besökare, trodde mötet. Förlagshuset vid Järntorget, som öppnas nu till hösten, kan
bli lämplig arena nästa år.

§12 Mötets avslutande • Detta gjordes, av ordföranden, medelst sin medhavda ordförandeträklubba.

Göteborg, onsdag 23 juni 1999, fanns vid protokollet…

Per A J Andersson, sekr.

Justerat:

Ingemar Bengtsson


