Protokoll Årsmöte i SFSF 2012
Söndag 26 februari, klockan 13.00, höll Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, årsmöte i
SF Bokhandelns lokal,
Västerlånggatan 48, Gamla Stan Stockholm.
Närvarande
§1 Val av mötesordförande, -sekreterare och två justeringsmän
Carolina Gomez-Lagerlöf valdes till mötesordförande, Jan Olof Alroth till sekreterare och Uwe
Zimmermann och Kurt Borgne till justeringsmän.
§2 Kontroll av rösträtt
Av de närvarande visade sig alla utom fyra ha rösträtt.
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet befanns vara behörigt utlyst.
§4 Fastställande av dagordning
Några ärenden under §17 Övriga ärenden anmäldes. Dagordningen godkändes.
§5 Föredragning av verksamhetsberättelse för föregående års styrelse
Carolina föredrog verksamhetsberättelsen. Ahrvid Engholm: Mellan 40 och 50 personer var
närvarande någon på SF-dagen på Tekniska museet i december.
Carl-Mikael Zetterling föredrog
den ekonomiska rapporten.
§6 Föredragning av revisionsberättelse för föregående års styrelse
Carl-Mikael föredrog revisionsberättelsen. Mötet lade denna till handlingarna.
§7 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§8 Föredragning av budgetförslag för innevarande år
Inget budgetförslag har skrivits för innevarande år.
§9 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
Under de år, 2007-2010, då ingen medlemsavgift togs ut var antalet medlemmar 148, varav 16
hedersmedlemmar. Av dessa har 51 förnyat. En medlem har avlidit.Ett utskick med påminnelse och
plusgiroblanketter föreslogs till dem som inte betalat medlemskap. Det ska vara möjligt att betala in
medlemsavgift för flera år samtidigt.
Medlemsavgiften
bestämdes till 40 kr för innevarande år.
§10 Beslut om verksamhet och ekonomi för innevarande år
Nebulazinenumret av SF-Forum är planerat till maj. SFSF ska försöka få ut två-tre nummer av SFForum i år. Om ett antal tidigare medlemmar inte har förnyat sitt medlemskap kan vi minska antalet
exemplar att trycka av SF-Forum. Ahrvid nämnde att noveller från Skrivalistans novelltävling som
finns i dess arkiv kan användas i SF-Forum, om vi först tillfrågar respektive författare.
Årets aktiviteter kommer i övrigt att bestå av bokcirkel, pubmöten, samt ett sommar- och ett julmöte.
§11 Val av ordförande i föreningen
Carolina Gomez-Lagerlöf omvaldes.
§12 Val av övriga styrelseledamöter
Carl-Mikael Zetterling , Jan Olof Alroth, Eva Norman, Sten Thaning, Johan Kristensson och Erik
Fornander omvaldes.
§13 Val av redaktion för Science Fiction Forum
Tomas Cronholm omvaldes. David Griffin och Henry Linder redigerar Nebulazinet, Tomas gör layout.

§14 Val av revisorer
Jörgen Forsberg och Per Insulander omvaldes.
§15 Val av valberedning
Tomas Cronholm omvaldes.
§16 Val av hedersmedlem
Ingen ny hedersmedlem
valdes.
§17 Övriga ärenden
Fråga ställdes om SFSF är skiljt från Eurocon. Svar: ja, den senare arrangerades av egen förening.
SFSF arrangerar inte längre kongresser.
Två förslag har inkommit från Sture Hellström:
Föreningen ska skicka SF-Forum 116 (jubileumsnumret) till alla universitetsbibliotek.
Mötet beslöt att avslå förslaget. För det första är det tryckeriets uppgift att skicka pliktexemplar till
minst några av universitetsbiblioteken plus Kungl. Biblioteket, för det andra har vi inte kvar några
överexemplar.
– Föreningen ska framställa DVD-skivor innehållande nummer av gamla SF-fanzines från 1950- och
1960-talen.
Mötet beslöt att avslå förslaget, därför
att det inte ingår i SFSF:s ansvar. Föreningen rekommenderar Sture att ta frågan till Alvarfonden.
Johan Kristensson har föreslagit att SF-Forum ska skickas till intresserade medlemmar som pdf-filer
bifogade till e-mail. En diskussion följde om fördelar och nackdelar med denna distributionsform.
Mötet beslöt att inte distribuera SF-Forum som pdf-fil.
En annan form att distribuera SF-Forum som
diskuterades är att lägga ut äldre nummer på nätet. Om så skulle ske skulle SFSF vara tvunget att se
över hur det ligger till med rättigheter. Inget beslut togs om detta.
Johan Anglemark har föreslagit en ändring av layouten av hemsidan; den skulle göras enklare, kanske
som en bloggvariant. Mötets mening var att Tomas får ta fram den variant som är enklast för honom.
Fandom.se ska finnas kvar.
Carolina förklarade mötet avslutat.
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