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SERIEFRÄMJANDE                  (ovan: ur Comics-gästboken,
Verksamhetsberättelse för 2000-2001                       september 2000)             

Föreningsstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger härmed följande berättelse för 
verksamheten under 2000-2001 (tiden sedan förra årsmötet, alltså). 

Föreningen har under den aktuella perioden haft två protokollförda styrelsemöten, på 
något sätt bidragit till ett par föreläsningar på Stadsbiblioteket, tävlat i Comiquiz samt i 
vanlig ordning deltagit med personal och krafter på bokmässan. Verksamheten fortsatte 
på den jämförelsevis låga nivå som vi haft de senaste åren. 

April 2001 hade föreningen cirka 93 betalande medlemmar - med postnummer 400 00-
449 99. Och det är en högst glädjande ökning med ett trettiotal personer jämfört med 
ett år tidigare. Orsak? Nja, sannolikt mässaktiviteter och aktivt medlemsvärvande av 
vårt moderförbund. Ytterligare ett tjugotal medlemmar i Seriefrämjandet finns i 
Trestad/Norra Bohuslän, strax utanför vårt egentliga medlemsområde. 

STYRELSEN har efter årsmötet 2000 bestått av... 
Ingemar Bengtsson (ordf.), Per A J Andersson (sekr.), Håkan Andersson (kass.), Mikael 
Tegebjer (vice ordf.) samt som övriga ledamöter Torsten Axberg, P-G Lidström, Helene 
Berglind Sjödell, Thomas Fels och Olof Siverbo. 

STYRELSEMÖTEN arrangerades... 
den 9 augusti 2000 och 5 april 2001. 

ÅRSMÖTET avhölls... 
den 15 april på Jungmansgatan 11 (c/o Optimal Press). 

ALLMÄNNA MÖTEN ... 
.... hade vi under året ett till fyra av. Förklaring nedan. 

Comiquiz '00 samlade den 14 februari 2001 (det var ett lika försenat som uppsaliensiskt 
arrangemang) fem av våra medlemmar till en tävlingskväll - Ingemar Bengtsson, Håkan 
Andersson, Per A J Andersson, P-G Lidström och Olof Siverbo. Vi fick tyvärr inget guld 
den här gången heller, långt ifrån. Allmänt utlyst till våra medlemmar var mötesaftonens 
datum (av mest praktiska skäl) dock icke. 

Dessutom arrangerades på Stadsbiblioteket serieföredrag i september (japanska serier 



med föreningen Kai) och i oktober (Lindengren/Nessle). Föredragen utlystes i alla fall på 
SeF:s e-postlista på Internet. 

Och torsdagen den 19 april prövade föreningen på att arrangera pubkväll. En handfull 
seriefolk fylkades kring borden på den lokala puben i hamnkvarteren. Ingemar 
Bengtsson stod för det praktiska i arrangemanget. 

DEN LOKALA VERKSAMHETEN i övrigt... 
bestod bland annat i delad monter med Svenska Serieakademin på Bok & 
Biblioteksmässan. Mycket folk samlades kring montern när Neil Gaiman och Terry 
Pratchett var där och signerade, om inte annat, 

meddelar å uppdrag av föreningsstyrelsen 
Per A J Andersson, sekr. 
torsdagen den 26 april 2001 


