
Protokoll Årsmöte i SFSF 2019 

Lördag 16 februari 2019, 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 Nina 

Grensjö och Marika Lövström till justeringsmän. 

§2 Kontroll av rösträtt      

                          

De 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. Pubmöten har hållits på Bishops Arms Gamla stan. 

Bokcirkeln har haft 10 möten under 2018 och har firat 10-årsjubileum. Ett höstmöte har hållits: en 

minicon på Kungsholmens bibliotek 15 december. Två nummer av Science fiction Forum har blivit 

utgivna. Flera i styrelsen har hållit i årets Swecon. 

Michael Pargman föredrog den ekonomiska rapporten. Föreningen hade 120 medlemmar varav 105 

betalande.  

§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 Val av ordförande i föreningen     

                       

Carolina Gómez-Lagerlöf omvaldes. 

§ 9 Val av övriga styrelseledamöter     

                        

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

Cronholm omvaldes. Ann Olsson Rousset valdes. 

§10 Val av redaktion för Science Fiction Forum    

                      

Tomas Cronholm omvaldes.  

 



§11 Val av revisorer                      

Jörgen Forsberg och Per Insulander omvaldes.                                                    

§12 Val av valberedning                         

Nina Grensjö valdes.  

13 Föredragning av budgeförslag för innevarande år 

Ingen egentlig budget har skrivits för innevarande år. Portot höjs för utskick av Science fiction Forum, 

men föreningens kvarvarande rörelsekapital räcker för detta år att täcka utgifterna. 

§14 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år    

                         

Medlemsavgift på 100 kr som gällt föregående år föreslogs även för kommande år. Mötet antog detta 

förslag.  

§15 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. Flera i styrelsen sitter i 

kommittén för kongressen Ökon.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

§16 Val av hedersmedlem                                                                                                                                                                                                

Ingen ny hedersmedlem valdes.    

§17 Övriga ärenden       

Kongressen Ökon presenterades. Ska hållas på Östberga kulturhus 9-10 mars. Frances Hardinge är 

internationell hedersgäst  och Anna Jakobsson Lund svensk hedersgäst. Årets Swecon med titeln 

Replicon hålls i Västerås 14-16 juni. Carolina och Tomas sitter även i kongresskommittén för årets 

Eurocon, med titeln TitanCon i Belfast.                                         

Carolina förklarade mötet avslutat. 

  

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Jan Olof Alroth  Nina Grensjö               Marika Lövström 

      

                                                                                                                                                                              


