
GÖTEBORGS
SERIEFRÄMJANDE                               (ovan: ur Comics-gästboken,
Verksamhetsberättelse för 2001-2002                            av Maja Lindén, 2001)             

Föreningsstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger berättelse för verksamheten under 2001-
2002 (tiden sedan förra årsmötet, alltså).

Föreningen har under den aktuella perioden haft två protokollförda styrelsemöten, tävlat i 
Comiquiz samt deltagit med personal och krafter på bokmässan. Dessutom arrangerades ett antal 
filmkvällar samt en pubafton i samband med bokmässan.

Mars 2002 hade föreningen ca 108 betalande medlemmar - med postnummer 400 00-449 99. Den 
positiva trenden fortsätter, och det här året var nettoökningen 15 medlemmar. Ytterligare ett 
knappt 20-tal medlemmar i SeF fanns i Trestad/Norra Bohuslän, strax utanför vårt egentliga 
upptagningsområde.

STYRELSEN har efter årsmötet 2001 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 4 september 2001 och 3 januari 2002.

ÅRSMÖTET avhölls...
den 26 april på Jungmansgatan 11 (c/o Jemi Förlag).

ALLMÄNNA MÖTEN...
.... hade vi under året ungefär halvdussinet av.

Per A J Andersson har varit huvudarrangör av ett antal filmkvällar, dvs medlemsmöten med 
filmvisningar med anknytning till serier och/eller tecknad film. Hittills har fem stycken anordnats: 
7 juni ("Tintin et le Mystère de la Toison d'or" + "Kalles klätterträd"), 19 december ("Nausicaä"), 
17 januari (repris av "Nausicaä"), 24 januari ("Mononoke hime") och 21 februari ("Sagan om 
ringen" från 1978). Fler är på gång (bl. a. direkt efter det kommande årsmötet).

Comiquiz '02 (eg. ett försenat '01-arrangemang) samlade 7 februari 2002 4-6 av våra 
tävlingslystna medlemmar - Ingemar Bengtsson (via telefon), Håkan Andersson, Per A J 
Andersson, Thomas Fels och Olof Siverbo. Samt delvis Martin Weichert. Denna gång hamnade vi 
på en hedrande andra plats, slagna endast av SeF Skåne.

Pubaftonen vid bokmässan var ett högst informellt möte och inte särskilt allmänt utlyst. Inte heller 



tävlings- och filmkvällar har meddelats alla medlemmar. Folk har informerats via e-post (skickat 
till dem som meddelat SeF/GbgSeF sin e-adress) och www.serieframjandet.com. Samt i viss mån 
via e-postlistan sef@yahoogroups.co.uk.

E-post är billigt och snabbt, och antagligen kommer våra e-postförsedda medlemmar (majoriteten) 
att även i fortsättningen bli betydligt bättre informerade om mötesverksamheten än de övriga 
(minoriteten). Årsmöteskallelsen 2001 gick till ca 2/3 ut som e-post, och andelen e-postkallelser 
var i år ca 70%. Att kalla möten som endast 2/3 av medlemmarna får vetskap om för "allmänna" 
är kanske något övermaga, men alternativet vore nog tyvärr att inte arrangera mötena alls, pga 
snäva tidsramar och andra praktiska orsaker.

DEN LOKALA VERKSAMHETEN i övrigt...
bestod i stort sett i delad monter med Svenska Serieakademin på Bok & Biblioteksmässan. Usama 
bin Ladin gjorde sina försök att minska besökarantalet, men trots detta var det trångt runt 
montrarna (mittemot fanns den SeF-befolkade fanzin-montern).

Dessutom fortgick i någon mån arbetet med den seriehistoriska boken, i regi av Mikael Tegebjer 
och Jemi Förlag.

meddelar å uppdrag av föreningsstyrelsen
Per A J Andersson, sekr.
torsdagen den 21 mars 2002


