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årSmöte

Kallelse till årsmöte lördag 25 april 2020
Seriefrämjandets medlemmar kallas till årsmötet 2020 som 
äger rum lördag 25 april kl. 11.00 på Rum för serier i Malmö 
(Friisgatan 12). 

Mötet kommer att hållas med hänsyn till rådande om-
ständigheter kring covid-19, till exempel gällande avstånd, 
hygien och deltagarantal. Om mötet måste ställas in kommer 
detta att annonseras på webbplatsen serieframjandet.se.  

Medlemmar får dagordning och röstningsblankett som 
bilaga till verksamhetsberättelsen. Medlem som deltar vid 
årsmötet måste kunna legitimera sig så att medlemskapet 
kan verifieras. Medlem som inte deltar kan förhandsrösta 
enligt instruktioner på blanketten.

dagordning 

§ 1 mötets öppnande
Ordförande eller representant för styrelsen öppnar årsmötet.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av mötesordförande och mötessekreterare sker enligt för-
slag på mötet. 

Valbar till mötesordförande är samtliga deltagande på 
mötet, förutom medlem som innehar eller nominerats till 
befattning som styrelseledamot, revisor eller valberednings-
person. Valbar till mötessekreterare är samtliga deltagande 
på mötet.

§ 3 fastställande av dagordning

§ 4 Val av justeringspersoner/rösträknare
Val av två justeringspersoner/rösträknare sker enligt förslag 
på mötet. 

Valbar till justeringspersoner är samtliga deltagande 
på mötet, förutom medlem som innehar eller nominerats 
till befattning som styrelseledamot, revisor eller valbered-
ningsperson. 

§ 5 Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande
Årsmöteskallelse ska vara utskickad senast två veckor före 
mötet.

§ 6 Kontroll av rösträtt
Kontroll av de närvarandes och de poströstandes rösträtt 
görs av justeringspersonerna.

§ 7 årsredovisning och revisionsberättelse för föregående år
Enligt verksamhetsberättelse för 2019.

§ 8 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet fattar beslut om styrelsens ansvarsfrihet för föregå-
ende räken skapsår.

  revisorerna föreslår:
att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för rä-
kenskapsåret.

§ 9 Val av ordförande 
Stef gaineS är serietecknare och serieförfattare med se-
rier i bland annat C’est Bon Anthology och Kamratposten. 
Hon har även arbetat som redaktör, föreläsare, skribent 
och projektledare. Hon har studerat serier på Högskolan 
i Gävle, Serieskolan i Malmö, HDK och Malmö Universitet. 
Tillsammans med Lisa Medin har hon drivit podcasten 
Mangapatriarkatet. Ledamot sedan 2017. (Nyval som ordf.)

 Valberedningen föreslår:
 att Stef Gaines väljs.
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§ 10 Val av vice ordförande
Linda guStafSSon, bibliotekarie vid Serieteket, det enda 
specialbiblioteket för tecknade serier i Sverige. Nätverkare 
av Guds nåde mellan serieskapare, förläggare och serieläsa-
re. Gustafsson är en av arrangörerna av den årliga festivalen 
SIS, Stockholms Internationella Seriefestival – en seriemark-
nad, seriesamtal, seminarier, utställningar, filmvisningar 
och workshops. Ledamot sedan 2017. (Nyval som v.o.)

 Valberedningen föreslår:
 att Linda Gustafsson väljs.

§ 11 Val av sekreterare
oLa hammarLund valdes 2019 på en mandatperiod som en-
ligt stadgarna är två år. 

§ 12 Val av kassör
thomaS Storn valdes 2019 på en mandatperiod som enligt 
stadgarna är två år.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter
jenS anderSSon är grafisk formgivare och förläggare. Han 
driver förlaget Sanatorium sedan 2005 och han var ena
delen i förlagsprojektet Placebo Press (2013–17). Hans bok-
produktioner är flerfaldigt prisbelönta i nationella och
internationella sammanhang.

 Valberedningen föreslår:
 att Jens Andersson väljs.

CyriL heLLman har intervjuat många alternativserieteckna-
re, vilket resulterat i boken Nordamerikanska serietecknare. 
Han var tidig med att återkommande skriva om alternativ-
serier på kultursidor. Han har jobbat med Rocky Magasin,  
Kartago och serietidningen Hjälp. Han har även skrivit för 
Agent X9 och seriealbumet Vad som än står med Peter 
Bergting som tecknare. 

 Valberedningen föreslår:
 att Cyril Hellman väljs.

gaBrieLLa håKanSSon är skönlitterär författare med fem 
romaner i ryggen. Hon har gedigen föreningserfarenhet efter
många år som styrelseledamot och viceordförande i Sveriges 
Författarförbund. Serierna kom tidigt in i hennes liv och
har förblivit ett stort intresse. Hon är också verksam som es-
säist och litteraturkritiker.

 Valberedningen föreslår:
 att Gabriella Håkansson väljs.

LiSa medin valdes 2019 på en mandatperiod som enligt 
stadgarna är två år.

§ 14 Val av revisorer
ChriStian roSén, auktoriserad revisor, Malmö. Född 1969. 
Civilekonom vid Lunds Universitet. Godkänd revisor 2006 
och auktoriserad revisor en kort tid därefter. Mer än 15 års 
erfarenhet inom yrket och som revisor i svenska företag och 
föreningar. Mångsidig erfarenhet från många olika branscher 
och verksamheter. (Omval)

 Valberedningen föreslår:
 att Christian Rosén väljs. 
 
Bror heLLman valdes 2019 på en mandatperiod som enligt 
stadgarna är två år. 

§ 15 Val av valberedningspersoner
andreaS eriKSSon, redaktör, Skellefteå. Född 1980. Driver 
sedan 2013 förlaget Ades Media som bland annat ger ut den 
italienska serien Dylan Dog. Har även arbetat som textare 
för Albumförlaget, översättare för Egmont Publishing, recen-
sent av seriealbum i lokaltidningen Norran, samt redaktör 
och manusförfattare för Fantomen. Arrangerat och modererat 
flertalet seriesamtal och är även en av de stora drivkrafterna 
bakom kulturfestivalen Nordsken. (Nyval)

 Styrelsen föreslår:
 att Andreas Eriksson väljs.

maLin granroth, serietecknare, Malmö. Född 1987. 
Bokdebuterade i och med serieromanen En klump i magen 
från Kartago förlag mars 2020. Medverkat och arrangerat fler-
talet serieutställningar och blivit publicerad i ett antal anto-
logier samt tidningar. Är även medlem i Illustratörscentrum, 
organisationen Svenska Tecknare, konstagenturen Femart 
och det feministiska seriekollektivet Dotterbolaget. (Nyval)

 Styrelsen föreslår:
 att Malin Granroth väljs.

§ 16 Stadgerevidering nummer ett av två
Styrelsen lämnar förslag på revidering av föreningens stad-
gar (se bilaga). Förslaget består i en tillagd paragraf om rä-
kenskapsår (§ 3), förtydliganden om årsmöte (§ 7) och sänk-
ning av antalet ledamöter från 8–10 till 6–8 (§ 8).  

 Styrelsen föreslår:
 att revidering av stadgar antas och att detta föreläggs  
 en andra gång på näst följande årsmöte.

§ 17 mötets avslutande
Mötesordförande avslutar årsmötet.
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