Protokoll Årsmöte i SFSF 2022
Lördag 26 februari 2022, klockan 14.00, höll Skandinavisk Förening för Science Fiction, SFSF,
årsmöte via Zoom.
Närvarande: Carolina Gómez Lagerlöf, Jan Olof Alroth, Tomas Cronholm, Therese Olson, Ann
Olsson Rousset, Michael Pargman, Johan Anglemark, Aleksandra (Sandra) Petojevic, Marika
Lövström, Nina Grensjö
§1 Val av mötesordförande, -sekreterare och två justerare
Carolina Gómez Lagerlöf valdes till mötesordförande, Jan Olof Alroth till sekreterare. Therese Olson
och Sandra Petojevic valdes till justerare.
§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. Årsmötet 2021 ägde rum den 27 februari via zoom. Inget
styrelsemöte hölls under året.
SFSF:s bokcirkel har fortsatt med regelbundna möten under året. De flesta genomfördes via zoom,
men två blev vanliga möten på Café Ritorno.
Under våren genomfördes inga pubmöten, men på hösten så kunde några pubmöten hållas på Bishop
Arms, Gamla stan.
Fantastika, Swecon för 2020 och 2021, ägde rum i november på Dieselverkstan i Sickla. Även om
Fantastika officiellt inte är en aktivitet i SFSF, så bestod Fantastikas kommitté av medlemmar i SFSF:s
styrelse. Två nummer av Science fiction Forum har blivit utgivna.
Michael Pargman föredrog den ekonomiska berättelsen. Föreningen gick med plus under året. Antalet
medlemmar var vid årsskiftet 2021/2022 115, varav 103 betalande medlemmar, 10 fler än förra året.
Utgifter har varit tryck av medlemstidskriften, köp av frimärken och avgift till banken. Den
ekonomiska berättelsen godkändes.
§6 Föredragning av revisionsberättelse för föregående års styrelse
Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.
§7 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 8 Val av ordförande i föreningen
Carolina Gómez-Lagerlöf omvaldes.

§ 9 Val av övriga styrelseledamöter
Jan Olof Alroth, Eva Norman, Michael Pargman, Mårten Svantesson, Tomas Cronholm, Marika
Lövström, Ann Olsson Rousset och Johan Anglemark omvaldes.
§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 budget har skrivits för kommande år. Medlemmarna har tillfrågats om de vill ha SF-Forum i
pappersform eller som pdf, och resultatet tyder på att en majoritet vill ha papper. Den som så önskar
ska ges möjlighet att avstå från utsänd papperstidskrift. Tidskriftens namn diskuterades. En
arbetsgrupp bestående av Johan, Marika och Tomas fick i uppdrag att komma med förslag hur pdftidskriften ska distribueras och vilket namn tidskriften i fortsättningen ska ha. Det beslutades att minst
ett nummer ska hålla sig till under 100 gram (28 sidor) med anledning av portogränsen.
§ 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. Förhoppningar finns om att
årets aktiviteter kan bli ett möte till våren och Ökon, som några styrelseledamöter kommer att vara
med om att arrangera. Pubmötena och bokcirkeln fortsätter som tidigare.
16 Val av hedersmedlem
Ingen hedersmedlem valdes.
§17 Övriga ärenden
Michael: Revisorerna hade synpunkter på att underskrifter saknades för årsmöte och extra årsmöte.
Förslag lämnades av Ann att Get Accept skulle kunna användes för elektroniska underskrifter, men en
av justerarna hade avvikit från mötet, så det bedömdes som svårt att ordna detta för innevarande
årsmötesprotokoll. Det kommer att undertecknas på papper. Styrelsen ska titta på frågan om
elektroniska underskrifter till kommande år.
Carolina förklarade mötet avslutat.
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