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KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE  
SÖNDAG 17 OKTOBER 2021

Seriefrämjandets medlemmar kallas till extra årsmöte som 
äger rum söndag 17 oktober kl. 13.00. Mötet hålls digitalt via 
Zoom och kan nås via denna adress: 

https://us06web.zoom.us/j/83491313756
Dagordning och röstningsblankett skickas till medlem-

mar. Medlem som inte deltar vid mötet kan förhandsrösta 
enligt instruktioner på blanketten. 

Välkommen till extra årsmötet eller att förhandsrösta!

Fyllnadsval
Det extra årsmötet hålls för att fylla lediga platser i styrelsen. 
Tre ledamöter har lämnat sina uppdrag och styrelsen består 
för närvarande av fem ledamöter. 

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst åtta och 
högst tio ledamöter. Valberedningen har därför nominerat 
tre nya ledamöter som presenteras nedan. 

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 be-
fattning som styrelseledamot. 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. 

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

§ 6 Kontroll av rösträtt
Kontroll av de närvarandes och de förhandsröstandes röst-
rätt görs av justeringspersonerna.

§ 7 Val av styrelseledamöter
MALIN BILLER, serietecknare, illustratör och redaktör, 
Göteborg. Född 1979. Har sedan utbildningen på Serieskolan 
i Malmö 2002-2004 tecknat åt bl.a Galago, Handelsnytt och 
ETC. Fick Urhunden för bästa svenska serieroman 2011. 
Tecknar sedan 2006 strippserien Biller, varvat med både 
mörk självbiografi och satir, samt håller workshops och före-
drag om serieteckning runtom i Norden. (Nyval)

 Valberedningen föreslår:
 att Malin Biller väljs på en period av två år, 
 fram till ordinarie årsmöte 2023.

ROBERT AMAN, biträdande professor, Linköping. Född 1982. 
Forskar och undervisar om tecknade serier vid Linköpings 
universitet. Har publicerat en rad akademiska artiklar och 
böcker om serier, däribland The Phantom Comics and the 
New Left. Skriver också återkommande i Bild & Bubbla och i 
Östgöta-Correspondenten. (Nyval)

 Valberedningen föreslår:
 att Robert Aman väljs på en period av två år, 
 fram till ordinarie årsmöte 2023.

KARIN DIDRING LEKSELL, redaktör, grafisk formgivare, över-
sättare och illustratör, Härnösand. Född 1977. Arbetar främst 
med tidningar som Bild & Bubbla, Kattliv, NioFem samt fle-
ra barntidningar, exempelvis Greta Gris, My Little Pony och 
L.O.L. Surprise. Driver serieförlaget doob förlag. (Nyval)

 Valberedningen föreslår:
 att Karin Didring Leksell väljs på en period av två år, 
 fram till ordinarie årsmöte 2023.

§ 8 Övriga frågor
Övriga frågor vid mötet.

§ 9 Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar 
årsmötet.
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