Kallelse till Årsmöte i SFSF
Lördag 22 februari 2014, klockan 14.00, håller Skandinavisk Förening för Science
Fiction, SFSF, årsmöte i SF-Bokhandelns lokal, Västerlånggatan 48, Gamla Stan i
Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt. Medlem är den som betalt medlemsavgift för
2013 eller är hedersmedlem.
Dagordning
§1 Val av mötesordförande, -sekreterare och två justeringsmän
§2 Kontroll av rösträtt
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
§4 Fastställande av dagordning
§5 Föredragning av verksamhetsberättelse för föregående års styrelse
§6 Föredragning av revisionsberättelse för föregående års styrelse
§7 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
§8 Föredragning av budgetförslag för innevarande år
§9 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
§10 Beslut om verksamhet och ekonomi för innevarande år
§11 Val av ordförande i föreningen
§12 Val av övriga styrelseledamöter
§13 Val av redaktion för Science Fiction Forum
§14 Val av revisorer
§15 Val av valberedning
§16 Val av hedersmedlem
§17 Övriga ärenden

Valberedningens förslag:
Ordförande:
Övriga styrelseledamöter:

Carolina Gómez Lagerlöf
Eva Norman
Jan Olof Alroth
Mårten Svantesson
Michael Pargman
Johan Kristensson
Erik Fornander

Revisorer:

Per Insulander
Jörgen Forsberg

Verksamhetsberättelse 2014
För verksamhetsåret 2013
SFSF Styrelse 2013
Ordförande

Carolina Gómez Lagerlöf

Sekreterare

Jan Olof Alroth

Kassör

Michael Pargman

Ledamöter

Johan Kristensson
Eva Norman
Erik Fornander
Mårten Svantesson

Webbansvarig och Forumredaktör

Tomas Cronholm

Styrelsemöten
SFSF:s styrelse har haft tre styrelsemöten under året.

Möten
Årsmöte i februari.
SFSF:s bokcirkel har fortsatt med regelbundna möten under året. Bokcirkeln brukar träffas på
Kungsholmens bibliotek men har under året även träffats på Thelins konditori på Fleminggatan. På
varje möte diskuteras en bok och det brukar vara ca 6 personer som deltar. Bokcirkelns deltagare
bestämmer tillsammans vilken bok som ska läsas och totalt har det blivit 10 möten under året.
Pubmötena på Monks Café på Sveavägen den tredje tisdagen i varje månad fortsätter. De har nu blivit
så etablerade inom Stockholmsfandom att det kommer 10-20 personer på varje möte.
Sommarmötet den 16 juni ägde rum i Mårtens föreningslokal på Kungsholmen. Som vanligt hade vi
ett program där bl a författarna Alfred Bester, Cordwainer Smith och Ross Rocklynne presenterades.
Därefter grillade vi på gården och vi fick tillfälle att avnjuta ett av sommarens kraftigaste skyfall
precis när vi skulle äta.
Även decembernötet ägde rum i föreningslokalen på Kungsholmen. Den här gången presenterades
författaren Frederik Pohl och 2014 års kongresser diskuterades.
Fantastika 2014, årets Swecon, ägde rum på Dieselverkstan i Sickla i 18-20 oktober. Fantastika räknas
inte som en SFSF aktivitet, men då en stor del av styrelsen (Carolina, Mårten och Tomas) även satt i
Fantastikas kommitté så var SFSF:s närvaro i kongressen påtaglig. Det blev en lyckad SF-kongress
med drygt 400 deltagare.
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