
Skandinavisk Förening för Science Fiction (SFSF)s Årsmöte 2016-02-14 

 

Närvarande 

Eva Norman, Carolina Gómez Lagerlöf,  Michael Pargman, Jörgen Forsberg, Mårten Svantesson, 

Rhuddem Gwelin, Anders Wahlbom, Tomas Cronholm, Gunnar Gällmo 

 

§1 Mötet öppnades 

§2 Till mötesordförande utsågs Carolina Gómez Lagerlöf och till mötessekreterare Eva Norman. 

Till justeringsmän utsågs Rhuddem Gwelin och Anders Wahlbom. 

§3 Efter kontroll av rösträtt visade sig alla ha det. 

§4 Mötet befanns behörigt utlyst. 

§5 Dagordningen fastställdes 

§6 Verksamhetsberättelsen för 2015 föredrogs. Den kommer även att läggas ut på hemsidan. Saker 

att lägga till: Visitkorten har äntligen tryckts samt Mårten är bra på att informera om bokcirklar 

etc. 

§7 Föredragning av ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse. Dessa lades till handlingarna. 

§8 Föregående år styrelse beviljades ansvarsfrihet. 

§9 Föredragning av löst hållet budgetförslag för innevarande år.  

§10 Medlemsavgiften fastslogs till 60 kr för innevarande år med en trolig höjning nästa år. 

§11 Förslaget som fastslogs vid mötet var 2 st SF-Forum av normalstorlek samt två större möten, 

varav det på hösten satsar vi mer på. 

§12 Carolina Gómez Lagerlöf valdes om till ordförande i föreningen. 

§13 Samtliga styrelseledamöter valdes om; Eva Norman, Jan-Olof Alroth, Mårten Svantesson, 

Michael Pargman och Erik Fornander. 

§14 Till redaktion för Science Fiction-Forum omvaldes Tomas Cronholm med ett tack för bra jobb 

förra året. 

§15 Till revisorer omvaldes Per Insulander och Jörgen Forsberg. 

§16 Till valberedning för år 2017 utsågs Anders Wahlbom. 

§17 Ingen hedersmedlem föreslogs varför ingen utsågs. 

§18 Övriga ärenden: 

 Nästa års förslag till dagordning för årsmötet bör dela på den ekonomiska berättelsen och 

revisionsberättelse i två olika punkter. 

 Möjligheten att ha en con i Stockholm nästa år, gärna helgen före WorldCon togs upp. Går 

det att ha en minicon sedan på båten över till Helsingfors? För de som kan gilla en 

”gruppresa” och inte flyger? Hur ligger St Petersburg och de baltiska staterna till med sin 

planering kring Worldcon i Helsingfors? Frågorna ska tas up i större sammanhang. 

§19 Mötet avslutades 

 

 

 

___________________________ __________________________________ 

Carolina Gómez Lagerlöf  Eva Norman 

 

 

_______________________________ _________________________________ 

Rhuddem Gwelin  Anders Wahlbom 


