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§ 3 Fastställande av dagordning
Kallelse till årsmöte lördag 24 april 2021 kl 11.00
Mötet sker via det digitala verktyget Zoom – länk till mötet hittar du på hemsidan.
(serieframjandet.se/arsmote-2021).
Under själva årsmötet kommer mikrofonerna att vara
avstängda. Vi kommer ha ett utrymme för frågor efter panelen som hålls direkt efter årsmötet. Du kan skriva frågor
i chatten, så förmedlar vi frågan när frågestunden kommer.
Efter mötet lämnar vi över ordet till serieförlaget Galago
och Elin Lucassi för en intervju om serieromanen
Karantändagboken som är gjord under 2020.
Medlemmar får dagordning och röstningsblankett som
bilaga till verksamhetsberättelsen. Medlem som inte deltar
kan förhandsrösta enligt instruktioner på blanketten.
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DAGORDNING
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande eller representant för styrelsen öppnar årsmötet.
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av mötesordförande och mötessekreterare sker enligt förslag på mötet.
Valbar till mötesordförande är samtliga deltagande på
mötet, förutom medlem som innehar eller nominerats till
befattning som styrelseledamot, revisor eller valberedningsperson. Valbar till mötessekreterare är samtliga deltagande
på mötet.
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§ 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 valberedningsperson.
§ 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 2020.
§ 8 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet fattar beslut om styrelsens ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
Revisorerna föreslår:
att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 9 Val av ordförande
STEF GAINES valdes 2020 på en mandatperion som enligt
stadgarna är två år.
§ 10 Val av vice ordförande
LINDA GUSTAFSSON valdes 2020 på en mandatperion som
enligt stadgarna är två år.

§ 11 Val av sekreterare
OLA HAMMARLUND , bibliotekarie, arkivarie, historiker och
serieexpert, Stockholm. Född 1964. Sekreterare i Urhunden
juryn. Har bl.a. varit ordförande i Seriefrämjandet Stockholm.
Har skrivit om serier i Bild & Bubbla m.fl. publikationer, håller i stadsvandringar med serietema i Stockholm. Ledamot
sedan 1996. (Omval)
Valberedningen föreslår:
att Ola Hammarlund väljs på en period av två år.
§ 12 Val av kassör
THOMAS STORN , arkivarie, Lund. Född 1968. Seriefrämjandets
arkivarie. Var med och startade Svenskt Seriearkiv 2003. En
av författarna bakom boken Svensk Seriehistoria – första boken från Svenskt Seriearkiv. Ledamot sedan 2001. (Omval)
Valberedningen föreslår:
att Thomas Storn väljs väljs på en period av två år.

§ 15 Val av valberedningspersoner
ANDREAS ERIKSSON valdes 2020 på en mandatperion som
enligt stadgarna är två år.
MALIN GRANROTH valdes 2020 på en mandatperion som en-

ligt stadgarna är två år.
§ 16 Stadgerevidering nummer två av två
Styrelsen lämnar förslag på revidering av föreningens stadgar (se bilaga). Förslaget består i en tillagd paragraf om räkenskapsår (§ 3), förtydliganden om årsmöte (§ 7) och sänkning av antalet ledamöter från 8–10 till 6–8 (§ 8).
Styrelsen föreslår:
att revidering av stadgar antas en andra gång
§ 17 Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar årsmötet.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter
LISA MEDIN , illustratör och serieskapare, Stockholm. Född
1985. Mest känd för sin Urhunden-nominerade serie Medley.
Illustrerar och tecknar serier för bl.a. SF-bokhandeln. En flitigt anlitad workshop¬ledare som deltagit och hållit i flertalet paneler om serier på Kulturhuset Stockholm och i
Sveriges Radio. Drev tidigare en podcast (med Stef Gaines).
Ledamot sedan 2017. (Omval)
Valberedningen föreslår:
att Lisa Medin väljs väljs på en period av två år.
JENS ANDERSSON valdes 2020 på en mandatperion som en-

ligt stadgarna är två år.
CYRIL HELLMAN valdes 2020 på en mandatperion som enligt

stadgarna är två år.
GABRIELLA HÅKANSSON valdes 2020 på en mandatperion

som enligt stadgarna är två år.
§ 14 Val av revisorer
CHRISTIAN ROSÉN valdes 2020 på en mandatperion som enligt stadgarna är två år.
BROR HELLMAN är ordförande i KAJSA, ideell förening

och lokalavdelning i Stockholm till NAFS(k), Nationella
Ankistförbundet i Sverige (kvack), samt ordförande i lokalavdelningen Seriefrämjandet Stockholm. Hellman är dessutom
sekreterare för Seriefrämjandets stora fanzinpris. (Nyval)
Valberedningen föreslår:
att Bror Hellman väljs på en period av två år.
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