
GÖTEBORGS
SERIEFRÄMJANDE                   (ovan: ur Comics-gästboken,
Verksamhetsberättelse för 2002-2003                               september 2002)             

Föreningsstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger berättelse för verksamheten 
under 2002-2003 (tiden sedan förra årsmötet, alltså).

Föreningen har under den aktuella perioden haft två protokollförda styrelsmöten samt 
planer på två till (varav det ena utmynnade i ett flitigt telefonerande en kväll före 
mässan och det andra blev ett arbetsmöte med några ur styrelsen). Vi har dessutom 
tävlat i Comiquiz samt haft personal på bokmässan. Dessutom arrangerades filmkvällar 
och pubaftnar.

Mars 2003 hade vi ca 117 betalande medlemmar - med postnummer 400 00-449 99. 
Det här året var nettoökningen ett tiotal medlemmar. Ytterligare ett 20-tal medlemmar i 
SeF fanns i Trestad/Norra Bohuslän, strax utanför vårt egentliga upptagningsområde. 

STYRELSEN har efter årsmötet 2002 bestått av... Ingemar Bengtsson (ordf.), Per A J 
Andersson (sekr.), Håkan Andersson (kass.), Mikael Tegebjer (vice ordf.) samt som 
övriga ledamöter Torsten Axberg, Nickan Jonasson, Thomas Fels, Olof Siverbo och 
Helene Berglind Sjödell.

STYRELSEMÖTEN arrangerades... den 6 juni samt 30 november 2002. Arbetsmötet 
hölls 6 mars 2003.

ÅRSMÖTET avhölls... den 21 mars på Slottsskogsgatan 6D (c/o sekreteraren).

ALLMÄNNA MÖTEN...
hade vi under året mer än ett dussintal av. Mest i form av filmkvällar och pubaftnar. Per 
A J Andersson har varit huvudarrangör av ett antal filmkvällar, dvs medlemsmöten med 
filmvisningar med anknytning till serier och/eller tecknad film. Under perioden 
anordnades möten:



- 18/4 (jugoslaviska serier/animation, med föredrag av Midhat "Ajan" Ajanovic)
- 23/5 ("Skrot-Nisse" etc av Jan Lööf)
- 26/9 ("Sen to Chihiro no kamikakushi"/"Spirited Away" av Hayao Miyazaki)
- 17/10 ("Kaze no tani no Naushika" av Miyazaki)
- 24/10 ("Mononoke hime" av Miyazaki)
- 14/11 ("Akira" av Katsuhiro Otomo)
- 12/12 ("Crumb" av Terry Zwigoff)
- 9/1 (polska serier/animation, med föredrag av "Ajan")
- 13/3 ("Ghost World" av Terry Zwigoff)

2002 års _andra_ utgåva av serietävlingen Comiquiz gick av stapeln den 28/11. Det var 
ett norskt (Bergensiskt) arrangemang, och den här gången skulle frågor och svar 
levereras över Internet. Trots diverse tekniska problem avklarades det hela till slut. Nio 
lag hamnade på resultatlistan, med Göteborg på en fjärde plats. Segrade gjorde 
Fredrikstad Tegneserieforum.

Dessutom har ett antal pubaftnar ägt rum, antingen på Rover (Andra Långgatan) eller på 
Bishop's Arms (Västra Hamngatan). Förutom lokala seriefrämjare har en hel del lokala 
animatörer dykt upp. Johan Cedmar-Brandstedt har hållit i de ganska informella 
arrangemangen. 

DEN LOKALA VERKSAMHETEN i övrigt...
bestod bland annat av monter med Svenska Serieakademin på Bok & Biblioteksmässan. 
Hur verksamma vi som göteborgare nu var där. Den höga ambitionsnivån hos 
Seriefrämjandet (fanzinverkstad, en mängd olika utgivningar och signeringar - förutom 
en allt tjockare Bild & Bubbla) gjorde att det kändes naturligt att Seriefrämjandet 
centralt tog över huvudansvaret för montern.

Däremot har SeF (i lag med Svenska Serieakademin) uttryckt önskemål om att vi som 
lokalförening gärna får vara mer engagerade i att ta hit seriefolk till mässan, samt 
arbeta med ekonomin kring det. Idag finns uppenbarligen mer möjligheter att vara med 
och påverka. 

Om årsmötet tycker det är en bra idé _och_ det finns folk som är villiga att delta, blir 
åtminstone SeF:s styrelse mer än glad. Det lär bli beslut under en övrig punkt på lokalt 
årsmöte.

Dessutom har ett antal medlemmar - med Nickan Jonasson som tekniskt ansvarig - 
bildat en "webbgrupp" för att utarbeta webbsidor om och kring lokalföreningens 
verksamhet. Version 1.0 gick "i luften" (på <www.serieframjandet.com>) i början av 
april 2003. Alla kommentarer emottages med tacksamhet.

Arbetet med den seriehistoriska boken fortgick, i regi av Mikael Tegebjer och Jemi 
Förlag.

meddelar å uppdrag av föreningsstyrelsen
Per A J Andersson, sekr.
tisdagen den åttonde april 2003


