
Protokoll Årsmöte i SFSF 2013 

Söndag 24 februari, klockan 15.00, höll Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF, årsmöte i 

SF Bokhandelns lokal, Västerlånggatan 48, Gamla Stan Stockholm.  

 

§1 Val av mötesordförande, -sekreterare och två justeringsmän                                                                                                                                                     

Carolina Gomez-Lagerlöf valdes till mötesordförande, Jan Olof Alroth till sekreterare och Tomas 

Cronholm och Mårten Svantesson till justeringsmän. 

§2 Kontroll av rösträtt                                                                                                                                                                                                                   

Alla närvarande befanns ha rösträtt.                                                                               

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande                                                                                                                                                                                    

Mötet befanns vara behörigt utlyst. 

§4 Fastställande av dagordning                                                                                                                                                                                                     

Dagordningen godkändes. 

§5 Föredragning av verksamhetsberättelse för föregående års styrelse                                                                                                                                              

Carolina föredrog verksamhetsberättelsen. Pubmötena har varit välbesökta, bokcirkeln aktiv och 

sommarmötet välbesökt. Två nummer av Science fiction Forum har getts ut. Vid årsskiftet hade SFSF 

126 medlemmar, varav 110 betalande och 16 hedersmedlemmar (varav en var en institution). Två 

medlemmar bor i Norge och två i Danmark.                                                                                                                                                                                                                                    

Carl-Mikael Zetterling föredrog den ekonomiska rapporten. Ekonomin var bättre än väntat, enligt 

Carl-Mikael.                                                                                                                        

§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. Carl-Mikael beräknade att förlusten för 2013 blir 

ungefär lika stor som den för 2012, beroende på om två nummer av Science fiction Forum ges ut.                                                                                                                                                                              

§9 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år                                                                                                                                                                       

Medlemsavgiften bestämdes till 40 kr för innevarande år för medlemmar boende i Sverige och 80 kr 

för medlemmar boende utanför Sverige.                                                                                                                                                                        

§10 Beslut om verksamhet och ekonomi för innevarande år                                                                                                                                                          

SFSF ska försöka ge ut minst två nummer av Science fiction Forum i år. Ett antal tidigare medlemmar 

har inte förnyat sitt medlemskap, så vi kan minska antalet exemplar att trycka av tidskriften. Årets 

aktiviteter kommer i övrigt att bestå av bokcirkel, pubmöten, samt ett sommar- och ett julmöte. 

Föreningen planerar att ha ett bord vid årets science fictionkongresser med försäljning av Science 

fiction Forum och eventuell medlemsvärvning.                                                                                                                                                                    

Förslag lades att SFSF ska delta mer vid publika evenemang, t.ex. sådana som arrangeras av 

Stockholms stadsbibliotek. Mötet instämde i detta och lämnade denna fråga till styrelsen.  

                        

§11 Val av ordförande i föreningen                                                                                                                                                                                                

Carolina Gomez-Lagerlöf omvaldes. 

§12 Val av övriga styrelseledamöter                                                                                                                                                                                                  

Jan Olof Alroth, Eva Norman, Johan Kristensson och Erik Fornander omvaldes. Michael Pargman och 

Mårten Svantesson valdes som nya styrelseledamöter.  



§13 Val av redaktion för Science Fiction Forum                                                                                                                                                                               

Tomas Cronholm omvaldes. Nebulazinet redigeras i samarbete med David Griffin.  

§14 Val av revisorer                                                                                                                                                                                                                        

Jörgen Forsberg och Per Insulander omvaldes.                                                    

§15 Val av valberedning                                                                                                                                                                                                                  

Tomas Cronholm omvaldes.   

§16 Val av hedersmedlem                                                                                                                                       

Jörgen Forsberg valdes som ny hedersmedlem.    

§17 Övriga ärenden                                                                                                                                                                                                                     

Ska SFSF skicka ut kallelser och eventuellt annan information per e-post? Föreningen har e-postadress 

till mindre än hälften av medlemmarna. Vi ska försöka få tag på e-postadresserna till fler till nästa 

årsmöte och ta upp frågan då igen. Kassören får huvudansvaret för detta.                                                                                                                                                         

Carl-Mikael avgick som kassör och lämnade ett antal frågor till den tillträdande kassören. Kassörens 

adress ska tills vidare vara föreningens adress och därmed stå på utskick. Sekreterare, kassör och 

firmatecknare utses på ett konstituerande styrelsemöte.                                                                                                                                                                                                                     

Carolina förklarade mötet avslutat. 

  

Vid protokollet  Justeras 

 

Jan Olof Alroth  Tomas Cronholm                  Mårten 

Svantesson 

      

                                                                                                                                                                              


