
Årsmöte i SFSF protokoll 
  

Torsdagen den 17 februari 2010, klockan 18.00 för Skandinavisk Förenings för Science Fiction, 
SFSF, årsmöte i SF Bokhandelns lokal, Västerlånggatan 48, Gamla Stan i Stockholm.  
   
§1 Val av mötesordförande, -sekreterare och två justeringsmän  
Som mötesordförande valdes Carolina Gomez-Lagerlöf och sekreterare Janne Alroth. Som 
justeringsmän valdes Lars-Olov Strandberg och Mårten Svantesson. 
§2 Kontroll av rösträtt  
Alla närvarande utom två befanns ha rösträtt. 
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande  
Kallelsen till årsmötet var poststämplad 2 februari och därmed utskickad mer än två veckor före 
mötet. Mötet kunde därmed anses vara behörigt utlyst. 
§4 Fastställande av dagordning  
Denna fastställdes. 
§5 Föredragning av verksamhetsberättelse för föregående års styrelse  
Carolina föredrog verksamhetsberättelsen. Mötet godkände denna. Carl-Mikael Zetterling, 
kassör, föredrog den ekonomiska rapporten. För närvarande har SFSF ca. 120 medlemmar. Den 
ekonomiska rapporten lades till handlingarna. 
§6 Föredragning av revisionsberättelse för föregående års styrelse  
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 
§7 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse  
I enlighet med revisionsberättelsens rekommendation beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 
§8 Föredragning av budgetförslag för innevarande år  
Inget budgetförslag för innevarande år finns skrivet. Mötet godkände att så fick vara fallet. 
§9 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år  
Carl-Mikaels föreslog att medlemsavgiften skulle vara oförändrad för innevarande år, dvs. ingen 
avgift för alla som varit medlemmar föregående år, 120 kr för nya medlemmar och 80 kr för nya 
medlemmar som är högst 25 år. Mötet godkände detta. 
§10 Beslut om verksamhet och ekonomi för innevarande år 
Bokcirklar och pubmöten fortsätter. Det blir ett medlemsmöte i början av sommaren och ett 
julmöte. Carolina redogjorde för var man kan få information, bl.a. på SFSF:s hemsida. 
                a)  SFSF 50 år  
Carolina redogjorde för planerna för jubileumsfirandet. 20 mars har bestämts som datum för 
SFSF:s jubileumsmöte. Detta ska vara gratis för medlemmar, medan personer som inte är 
medlemmar betalar medlemskap i dörren.  
I valet mellan olika möteslokaler föreslog Carl-Mikael Forodrims lokal på Norra Agnegatan 45, 
som har en lägre kostnad jämfört med övriga förslag. Om vi tar detta alternativ kan föreningen 
även bekosta kaffe och tårta. Mötet antog förslaget. 
Materialet till jubileumsnumret av SF-Forum/Nova ska vara klart, enligt John-Henri Holmberg, 
som ska dela ut det på jubileumsmötet. Medlemmar i SFSF får det gratis, för övriga kostar det 20 
kr + 25 kr i porto. 
DVD-skivan med skannade SF-Forum kostar 10 kr st. för föreningen att framställa enligt Tomas 
Cronholm. Om vi framställer 100 st. blir kostnaden 1000 kr. Mötet antog förslaget. 
§11 Val av ordförande i föreningen  



Carolina Gomez-Lagerlöf omvaldes som ordförande. 
§12 Val av övriga styrelseledamöter 
Janne Alroth (sekreterare), Carl-Mikael Zetterling (kassör), Sten Thaning, Johan Kristensson och 
Erik Fornander omvaldes som styrelseledamöter. Sten Thaning valdes som styrelseledamot. 
§13 Val av redaktion för Science Fiction Forum  
David Griffin valdes som redaktör för Nebulazinet. Carl-Mikael föreslog Tomas C. som redaktör 
för ordinarie SF-Forumnummer. Mötet valde honom som detta. 
§14 Val av revisorer  
Jörgen Forsberg och Per Insulander omvaldes som revisorer. 
§15 Val av valberedning  
Tomas Cronholm omvaldes som valberedning. 
§16 Val av hedersmedlem  
Ingen ny hedersmedlem valdes. 
§17 Övriga ärenden 
Eurocon 2011 presenterades. 
Inget särskilt SF-pris planeras av SFSF. 
Ordföranden avslutade mötet. 
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