
Protokoll Årsmöte i SFSF 2017 

Lördag 25 februari 2017, klockan 14.00, 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 Gómez-Lagerlöf valdes till mötesordförande, Jan Olof Alroth till sekreterare och Anders 

Wahlbom och Michael Pargman till justeringsmän. 

§2 Kontroll av rösträtt      

                          

De närvarande befanns ha rösträtt, utom en som betalade medlemsavgift på mötet och därmed fick 

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. Ett styrelsemöte har hållits. Pubmötena har varit 

välbesökta, bokcirkeln mycket aktiv med många deltagare och ett sommar- och ett höstmöte har 

hållits. Två nummer av Science fiction Forum har blivit utgivna. Michael föredrog den ekonomiska 

rapporten.  

§6 Föredragning av revisionsberättelse för föregående års styrelse  

                  

Michael 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    

                     

Ingen egentlig budget har skrivits för innevarande år, men det finns material för tjockare nummer av 

SF-Forum, vilket är en grund för medlemsavgiftens storlek.  

§9 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år    

                         

Medlemsavgiften har varit 60 kr för medlemmar boende i Sverige. Avgiften föreslogs höjas till 100 kr, 

avgiften 80 kr för medlemmar boende utanför Sverige föreslogs höjas till 100 kr. Mötet antog dessa 

förslag.   

§10 Beslut om verksamhet och ekonomi för innevarande år   

                       

SFSF ska försöka ge ut minst två nummer av Science fiction Forum i år. Årets aktiviteter kommer i 

övrigt att bestå av bokcirkel, pubmöten, samt ett sommar- och ett höst/julmöte.                                                                                                                                                                                             

Möte i Stockholm på måndag 7 augusti inför världskongressen i Helsingfors planeras, vilket blir en 



grillpicknick som Eva Norman arrangerar (ej i SFSF:s regi). Det diskuterades även en svensk fest på 

världskongressen. Svensk fandom ska ha ett bord på kongressen.                                                                                                    

§11 Val av ordförande i föreningen     

                       

Carolina Gómez-Lagerlöf omvaldes. 

§12 Val av övriga styrelseledamöter     

                        

Jan Olof Alroth, Eva Norman, Erik Fornander, Michael Pargman och Mårten Svantesson omvaldes. 

Nyval av Tomas Cronholm.  

§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                         

Anders Wahlbom omvaldes.   

§16 Val av hedersmedlem                                                                                                                                                                                                

Ingen ny hedersmedlem valdes.    

§17 Övriga ärenden      

                                        

Revisorerna har  uttryckt önskan att vi ska leta efter nya revisorer.                                                    

Carolina förklarade mötet avslutat. 

  

Vid protokollet  Justeras 

 

Jan Olof Alroth  Anders Wahlbom                  Michael Pargman 

      

                                                                                                                                                                              


