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Protokoll årsmöte i SFSF
Lördag den 26 februari 2011, klockan 15.00 Skandinavisk Förening 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, som sekreterare Janne Alroth och
som justeringsmän Lars-Olov Strandberg och Anders Wahlbom.
§2 Kontroll av rösträtt
Alla närvarande utom två befanns ha rösträtt.
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelsen till årsmötet var poststämplad 5 februari och därmed ska medlemmarna fått kallelsen mer än två veckor
före mötet.
Mötet kunde därmed anses vara behörigt utlyst.
§4 Fastställande av dagordning
Denna fastställdes. Ekonomisk rapport lades in under §6 tillsammans med revisionsberättelse.
§5 Föredragning av verksamhetsberättelse för föregående års styrelse
Carolina föredrog verksamhetsberättelsen. Mötet godkände denna.
§6 Föredragning av ekonomisk rapport och revisionsberättelse för föregående års styrelse
Carl-Mikael Zetterling föredrog den ekonomiska rapporten. SFSF har för närvarande ca.
120 medlemmar, varav några nya, och 20 hedersmedlemmar.
Jörgen Forsberg föredrog revisionsberättelsen. Denna godtogs av mötet.
§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, då SFSF inte har några fasta inkomster eller utgifter.
Mötet godkände att så fick vara fallet.
§9 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
Fram till 2010 har SFSF inte haft någon medlemsavgift för dem som varit medlemmar
föregående år. Nya medlemmar har betalat 120 kr/år, 80 kr/år om de varit upp till 25 år, eller
170 för medlemmar boende i utlandet.
Carl-Mikael föreslog en ändrad medlemsavgift för 2011 enligt följande:
40 kr för alla medlemmar boende i Sverige, 80 kr för medlemmar boende i utlandet.
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Mötet beslöt i enlighet med förslaget, med tillägget att
personer som betalat in medlemskap sent på året 2010 inte ska behöva betala
medlemsavgiften för 2011. Det är möjligt att få familjemedlemskap. E-postadress bör
anges i betalningen.
§10 Beslut om verksamhet och ekonomi för innevarande år
Föreningen har ca. 60 000 kr kvar och Carl-Michael räknar med utgifter på ca. 4000 kr under 2011,
bidrag till Eurocon oräknat (se under §17).
SFSF kommer att fortsätta göra pappersutskick till medlemmarna, främst då det är svårt att få e-postadresser till samtliga.
En större upplaga än vanligt, ca. 50 ex. extra, kommer att tryckas upp av Nebulazinet för utdelande
till eventuella nya medlemmar på Eurocon.
Ett-två medlemsmöten kommer att hållas.
Johan Jönsson har talat om att göra ett novellzine, men inget är bestämt.
§11 Val av ordförande i föreningen
Carolina Gomez-Lagerlöf omvaldes.
§12 Val av övriga styrelseledamöter
Janne Alroth (sekreterare), Carl-Mikael Zetterling (kassör), Sten Thaning, Eva Norman, Johan Kristensson och
Erik Fornander omvaldes som styrelseledamöter.
§13 Val av redaktion för Science Fiction Forum
Föreslogs att David Griffin blir redaktör för Nebulazinet, medan Tomas Cronholm blir
redaktör för eventuella fler nummer av Science Fiction Forum. Mötet beslöt
i enlighet med detta.
§14 Val av revisorer
Jörgen Forsberg och Per Insulander omvaldes.
§15 Val av valberedning
Tomas Cronholm omvaldes.
§16 Val av hedersmedlem
Ingen ny hedersmedlem valdes.
§17 Övriga ärenden
Tomas C. föreslog att SFSF ger Eurocon ekonomiskt stöd på 5000 kr. Mötet
beslutade i enlighet med detta. Eurocons styrelse lämnar ett skrivet äskande på
summan till SFSF:s kassör, dvs. Carl-Michael.
Ahrvid Engholm föreslog att SFSF ska ha bord vid olika evenemang, för att därigenom
göra reklam för sin verksamhet och värva fler medlemmar. Styrelsen är i huvudsak
positiv till förslaget, men svårigheten att avsätta tid för två-tre personer för sådana
tillfällen påpekades. Några möjligheter finns: Carolina ska hålla föredrag 11 maj på
Tekniska museets s.k. nördcafé.
En möjlighet skulle kunna vara att SFSF arrangerar ett föredrag på Kungsholmens
bibliotek.
Carolina förklarade mötet avslutat.

