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 2  Seriefrämjandets årsmöte 2021

ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte lördag 23 april 2022 kl 11.00
Mötet sker dels på Seriefrämjandets butik och galleri på 
Friisgatan 12 i Malmö, dels via det digitala verktyget Zoom 
– länk till mötet hittar du på hemsidan.
(serieframjandet.se/arsmote-2022).

Under själva årsmötet kommer mikrofonerna att vara 
avstängda. Vi kommer ha ett utrymme för frågor efter en 
videopresentation av Seriecenter i Malmö som hålls direkt 
efter årsmötet. Du kan skriva frågor i chatten, så förmed-
lar vi frågan efter visningen.

Medlemmar får dagordning och röstningsblankett som 
bilaga till verksamhetsberättelsen. Medlem som inte del-
tar kan förhandsrösta enligt instruktioner på blanketten.

DAGORDNING 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande eller representant för styrelsen öppnar årsmö-
tet.

§ 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 valbered-
ningsperson. Valbar till mötessekreterare är samtliga del-
tagande 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 2021.

§ 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, (omval). Stef Gaines är serieskapare med seri-
er i bland annat Kamratposten och C’est Bon Anthology. Hon 
har studerat serier och visuell kommunikation på Högskolan 
i Gävle, Serieskolan i Malmö, HDK Valand, Malmö Universitet 
och Konstfack. Hon är även verksam som illustratör, regissör, 
föreläsare och skribent. Tillsammans med Lisa Medin har 
hon hållit den serie-inriktade podcasten Mangapatriarkatet. 
Ledamot sedan 2017. Ordförande sedan 2020.

 Valberedningen föreslår:
 att Stef Gaines väljs på en period av två år.
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§ 10 Val av vice ordförande
LINDA GUSTAFSSON, (omval). Linda Gustafsson är biblio-
tekarie på Serieteket, det enda specialbiblioteket för teck-
nade serier i Sverige. Hon är en skicklig nätverkare mellan 
såväl serieskapare som förläggare och serieläsare. Hon är 
även sedan 2013 en av de huvudsakliga arrangörerna av 
den årligen återkommande seriefestivalen SIS, Stockholms 
Internationella Seriefestival. Ledamot sedan 2017. Vice ord-
förande sedan 2020.

 Valberedningen föreslår:
 att Linda Gustafsson väljs på en period av två år.

§ 11 Val av valberedningspersoner
DAVID HAGLUND, (nyval). David Haglund, översätta-
re, Uppsala. Född 1974 Ordförande för Seriefrämjandet 
Stockholm 2008–2011, därefter sekreterare. Har skrivit om, 
och intervjuats om, serier samt översatt serier sedan 1994. 
Är engagerad i Uppsala Comix där han haft rollen som kon-
ferencier för föreläsningsdelen. För Seriefrämjandet var han 
med och byggde upp Seriewikin från grunden. Han har varit 
skribent och recensent för Bild & Bubbla sedan 1998, och är 
även Bild & Bubblas webbredaktör.

 Valberedningen föreslår:
 att David Haglund väljs på en period av två år.

HANNA BÖHM, (nyval). Hanna Böhm, illustratör och se-
rietecknare, Stockholm. Född 1995 i Gävle. Medverkat i 
Galago, den sexualpolitiska tidningen Ottar samt den fe-
ministiska tidskriften Bangs seriespecial. Även medlem i 
Illustratörscentrum och branschorganisationen Svenska 
Tecknare.

 Valberedningen föreslår:
 att Hanna Böhm väljs på en period av två år.

§ 12 Val av extern revisor
GRANT THORNTON SWEDEN AB, med huvudansvarig Boel 
Hansson, auktoriserad revisor.

 Valberedningen föreslår:
 att Grant Thornton väljs på en period av ett år.

§ 13 Stadgerevideringar
Styrelsen föreslår att förenklande ändringar görs. Viss korri-
gering är tillagd för att förkorta och förenkla stadgarna samt 
ta bort specifika namn. Det gäller följande förändringar.

Proposition 1. Stadgerevidering.
Styrelsen föreslår ändringar till Seriefrämjandets stadgar.

De nuvarande stadgarna lyder:

§ 2 Syfte
Seriefrämjandet är en partipolitiskt och religiöst obunden 
ideell förening. Genom sin verksamhet ska föreningen spri-
da kunskap om tecknade serier, seriernas och seriekulturens 
historia samt dess kulturella och sociala sammanhang.

Seriefrämjandet ska arbeta aktivt inom seriekulturen, verka 
för mångfald, en jämställd svensk seriekultur samt delta i 
den seriedebatt som förs.

Styrelsen föreslår att detta ändras till:

§ 2 Syfte
Seriefrämjandet är en partipolitiskt och religiöst obunden 
ideell förening.
Genom sin verksamhet ska föreningen sprida kunskap om 
tecknade serier.
Seriefrämjandet ska aktivt lyfta seriekulturen, verka för 
mångfald och jämställdhet inom svensk seriekultur samt 
delta i den seriedebatt som förs.
 
 Styrelsen föreslår:
 att revidering av stadgar antas en första gång. 

Proposition 2. Stadgerevidering.
Styrelsen föreslår ändringar till Seriefrämjandets stadgar.

De nuvarande stadgarna lyder: 

§ 4 Verksamhet
Seriefrämjandet ska:
/… /
d) Utge en tidskrift samt andra publikationer om och med 
serier.
e) Utdela priser för att främja seriekulturen.
f) Driva Seriecenter och andra mötesplatser.

Styrelsen föreslår att detta ändras till:

§ 4 Verksamhet
Seriefrämjandet ska:
/… /
d) Utge en tidskrift
e) Dela ut priser för att främja seriekulturen
f) Driva mötesplatser för entusiaster och yrkesverksamma

 Styrelsen föreslår:
 att revidering av stadgar antas en första gång.
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Proposition 3. Stadgeändring.
Att stycket om motioner förtydligas. En medlem tog upp un-
der föregående ordinarie stämma att stycket om motioner 
var för otydligt. Därav föreslås en ändring.

De nuvarande stadgarna lyder:

Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmöte ska 
skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid 
att ärendet kan tas upp i kallelsen till mötet.

Styrelsen föreslår att detta ändras till:

Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmöte ska 
skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen eller valbe-
redningen senast 9 veckor före årsmötet.

Proposition 4. Stadgeändring.
Att en ändring förs in gällande Svenskt Seriearkiv
En arbetsgrupp för Svenskt Seriearkiv har tillsatts. Tillväxten 
för arkivet uppskattas som mycket god, liksom möjligheter-
na att utöka arkivet till ett internationellt samarbete med 
våra nordiska grannländer. Om detta fortgår finns dock 
chansen att arkivet blir ett projekt alltför stort för att endast 
finnas under Seriefrämjandets paraply. Vi vill därför i god tid 
ändra stadgarna för det fallet att Seriearkivet skulle behöva 
brytas loss från Seriefrämjandet.

De nuvarande stadgarna lyder:

§ 4 Verksamhet
Seriefrämjandet ska:
/…/
g) Dokumentera och bevara svensk seriehistoria och driva 
Svenskt Seriearkiv.

Styrelsen föreslår att detta ändras till:

§ 4 Verksamhet
Seriefrämjandet ska:
/…/
g) Verka för att bevara svensk seriehistoria.

 Styrelsen föreslår:
 att revidering av stadgar antas en första gång.

Proposition 5. Stadgeändring.
Att en ändring förs in gällande förtroendevalda.

Seriefrämjandets kansli har ansvar för den dagliga verk-
samheten. Dess verksamhetsledare ansvarar för såväl dess 
drift och personal. Seriefrämjandets styrelse har dock över-
gripande arbetsgivaransvar och tar de slutgiltiga besluten 
gällande löner och arbetsroller. Därför vill vi separera dessa 
roller för att undvika eventuella jävsituationer. En mening 
tilläggs även rådande jävsituationer gällande om ledamot är 
involverad i en arbetsgrupp eller extern roll för föreningen.

De nuvarande stadgarna lyder:

§ 8 Styrelse
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, se-
kreterare och minst två, högst fyra övriga ledamöter. Endast 
medlem i Seriefrämjandet är valbar till styrelseledamot. 
Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år och är be-
slutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Seriefrämjandet styrelse ansvarar för föreningens förvalt-
ning och verksamhet.

Styrelsen föreslår att detta ändras till:

§ 8 Styrelse
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, se-
kreterare och minst två, högst fyra övriga ledamöter. Endast 
medlem i Seriefrämjandet som inte är anställd på förening-
ens kansli är valbar till styrelseledamot. Om ledamot riskerar 
att vara jävig, ska hen inte delta när sådan punkt behandlas 
i styrelsen. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år 
och är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Seriefrämjandet styrelse ansvarar för förening-
ens förvaltning och verksamhet.

 Styrelsen föreslår:
 att revidering av stadgar antas en första gång.

§ 14 Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar årsmötet.


