Protokoll Årsmöte i SFSF 2021
Lördag 27 februari 2021, klockan 14.00, höll Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF,
årsmöte via Zoom.
Närvarande: Carolina Gómez Lagerlöf, Jan Olof Alroth, Tomas Cronholm, Therese Olsson, Mårten
Svantesson, Ann Olsson Rousset, Michael Pargman, Johan Anglemark, Marika Frykholm, CarlMikael Zetterling, Birgitta Stridh, Saija Kyllönen
§1 Val av mötesordförande, -sekreterare och två justerare
Carolina Gómez Lagerlöf valdes till mötesordförande, Jan Olof Alroth till sekreterare. Carl-Mikael
Zetterling och Birgitta Stridh valdes till justerare.
§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. Pubmöten hölls under våren en gång i månaden på Bishops
Arms i Gamla stan, under hösten var det endast enstaka möten. Bokcirkeln har haft 12 möten under
2020, de senare digitala. En kongress hölls: Ökon 2 på Östberga kulturhus i oktober, där SFSF:s 60årsjubileum firades. Två nummer av Science fiction Forum har blivit utgivna.
Michael Pargman föredrog den ekonomiska berättelsen. Föreningen hade inga utgifter för frimärken
2020. 5000 kr var kostnaden för tryckning av SF Forum. Föreningen gick plus under året. Antalet
medlemmar har sjunkit till 106, varav 94 betalande medlemmar. Utgifter har varit tryck av
medlemstidskriften, avgift till banken och SFSF:s 60-årsjubileum. Den ekonomiska berättelsen
godkändes.
§6 Föredragning av revisionsberättelse för föregående års styrelse
Punkten bordlades.
§7 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
Punkten bordlades.
§ 8 Val av ordförande i föreningen
Carolina Gómez-Lagerlöf omvaldes.
§ 9 Val av övriga styrelseledamöter
Jan Olof Alroth, Eva Norman, Michael Pargman, Mårten Svantesson och Tomas Cronholm, Marika
Lövström och Ann Olsson Rousset omvaldes. Johan Anglemark valdes.

§10 Val av redaktion för Science Fiction Forum
Johan Anglemark valdes.
§11 Val av revisorer
Per Insulander och Jörgen Forsberg omvaldes.
§12 Val av valberedning
Nina Grensjö omvaldes.
§ 13 Föredragning av budgetförslag för innevarande år
Ingen egentlig budget har skrivits för innevarande år. Styrelsen räknar med att utgifter för utskick och
hyra av lokal går ihop med intäkter. Frimärken bör räcka till årets utskick. Frimärkskostnad 24 kr, ca
100 kr per exemplar av tidskriften sammanlagt, vilket budgeten får räknas efter. Prognosen är att SFSF
går plus även 2021.
§ 14 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
Medlemsavgift på 100 kr som gällt föregående år föreslogs även för kommande år. Mötet antog detta
förslag. Styrelsen ska inför nästa årsmöte utreda frågan om det är möjligt med differentierad
medlemsavgift.
§ 15 Beslut om verksamhet och ekonomi för innevarande år
SFSF ska försöka ge ut minst två nummer av Science fiction Forum i år. Förhoppningar finns om att
årets aktiviteter kan bli Ökon 3 under våren och Fantastika i november, liksom att pubmötena kan
börja igen i maj eller juni. Bokcirkeln fortsätter som tidigare. Osäkert om fler medlemsaktiviteter
hålls.
16 Val av hedersmedlem
Ingen hedersmedlem valdes.
§17 Övriga ärenden
Extra årsmöte hålls tisdagen den 30 mars.
Carolina förklarade mötet avslutat.
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