Protokoll Årsmöte i SFSF 2018
Lördag 24 februari 2018, 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 Ann Olsson Rousset till justeringsmän.
§2 Kontroll av rösträtt
De närvarande befanns ha rösträtt med ett undantag.
§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. Pubmöten har hållits. Platsen
för dessa har flyttats till Bishops Arms Gamla stan. Bokcirkeln har varit aktiv och vissa möten har haft
många besökare. Ett sommar- och ett höstmöte har hållits. Två nummer av Science fiction Forum har
blivit utgivna. Michael föredrog den ekonomiska rapporten. Några äldre nummer av Science fiction
Forum kan delas ut gratis vid kongresser för att värva nya medlemmar.
§6 Föredragning av revisionsberättelse för föregående års styrelse
Jörgen Forsberg 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. Det noterades att om portot höjs för utskick av
Science fiction Forum kan detta balanseras av att föreningen får några nya medlemmar.
§9 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
Medlemsavgift på 100 kr som gällt föregående år föreslogs även för kommande år. Mötet antog detta
förslag. Tomas har lagt förslag att av två medlemmar av samma hushåll behöver bara en ett exemplar
av Science fiction Forum. Så är dock ofta fallet idag, eftersom somliga har avsagt sig sitt exemplar.
§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 vår- och ett höst/julmöte. Olika förslag på lokaler
diskuterades för vårmötet. Flera i styrelsen sitter i kommittén för kongressen Fantastika.

§11 Val av ordförande i föreningen
Carolina Gómez-Lagerlöf omvaldes.
§12 Val av övriga styrelseledamöter
Jan Olof Alroth, Eva Norman, Erik Fornander, Michael Pargman, Mårten Svantesson och 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
Tomas föreslog att stadgarna ändras pga. den ändring för personuppgifter i medlemslistor som
kommer i och med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj. Enligt denna ska
medlemmar lämna sitt samtycke till att vi lägger upp personuppgifter om dem. Föreningen avvaktar
tills det kommer rekommendationer om detta för ideella föreningar. Beslut om detta kunde inte tas på
detta årsmöte, men frågan kan tas upp på nästa årsmöte för ett första beslut. Ett meddelande läggs ut
på hemsidan om vilka personuppgifter föreningen har för medlemmarna och hur dessa uppgifter
används, samt vilka som har tillgång till uppgifterna.
Carolina förklarade mötet avslutat.
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