
† ÅRSMÖTE 2021 ‡
Kallelse till lokalföreningen Göteborgs Seriefrämjandes årsmöte 2021

Medlemmarna i Seriefrämjandet bosatta i Göteborg med omnejd kallas till
årsmöte.

Tid: fredagen den 28 maj kl 18:30 (förprat från 18:00). Plats: Svanebäcksgatan 5 A,
c/o Sandra Petojevic (se kartans #1). Telefon inför årsmötet: 0700-555399 (Sandra)
och 0730-691761 (Per).

Vägbeskrivning: Enklast är kanske spårvagn 3 eller 9 till hpl. Ostindiegatan. När
man klivit av har man Majornas Livs framför sig. Svanebäcksgatan ligger på andra
sidan kvarteret. Gå in på gården och sväng till höger.

Du som föredrar att delta på ”coronadistans” kan närvara via videomöte. Det görs i år
via länken https://gather.town/app/cJYgM33fDdQZVm17/WikiPer . Videomötet är igång under hela årsmötet.
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REDAN FRÅN 18:00 samlas vi som vill, under lediga – men coronasäkra – former. Det kommer att pratas serier på
längden och tvären, om animerad film, festivaler, Comiquiz... Ta gärna med serier eller filmer du vill prata om eller 
sälja. Vi bjuder på dryck och diverse saker att tugga på, som mackor, chokladpraliner och hembakta muffins, grottor 
och kolakakor. Under kvällen ska det planeras inför en ny Videokvällar-säsong, och vi välkomnar tips från dig.

Välkommen!
Styrelsen, Göteborgs Seriefrämjande
www.nyahl.net/goteborg
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2020 års styrelse:
Per A.J. Andersson (sekreterare), Gunnar Ekolin, Karin Landin (ordförande), Sandra Petojevic (kassör) och Magnus 
Strandberg (vice ordförande)

Förslag till dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare & justeringsperson)
§3 Fastställande av dagordningen
§4 Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande
§5 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen (efter presentation av verksamhetsberättelsen och rapport från
kassör och revisor)
§6 Val av ordförande för 2021
§7 Val av övriga styrelsemedlemmar för 2021
§8 Val av valberedning för 2021
§9 Val av revisor för 2021
§10 Framtida aktiviteter
§11 Övriga frågor

§12 Mötets avslutande ÷
PS. Har du inte meddelat oss din e-postadress, tar vi gärna emot den (till paja@telia.com). Då blir det lättare att 
informera dig om föreningens verksamhet. DS.


