
GÖTEBORGS SERIEFRÄMJANDE
Verksamhetsberättelse för 2004-2005

Föreningsstyrelsen för Göteborgs SeF avger berättelse för verksamheten under 2004-2005 (tiden sedan förra
årsmötet).

Föreningen har under perioden haft två protokollförda styrelsemöten. Vi har har tävlat i Comiquiz, haft personal
på bokmässan, arrangerat filmkvällar/föredrag och pubaftnar. Uppdaterat föreningens webbplats. Samt visat
japansk animation på Hagabion...

Mars 2005 hade vi 94 betalande medlemmar - de med postnummer 400 00-449 99. Det innebar en minskning
med 8 sedan året före. Ytterligare 20 medlemmar fanns i Trestad/Bohus-Dal, strax utanför vårt egentliga
upptagningsområde.

Styrelsen har efter årsmötet 2004 bestått av...
Håkan Andersson (kassör), Per A J Andersson (sekreterare), Torsten Axberg, Ingemar Bengtsson (ordförande),
Johan Cedmar Brandstedt (vice ordförande), Sofie Bååth, Thomas Fels, Nickan Jonasson, Olof Siverbo och
Helene Berglind Sjödell.

STYRELSEMÖTEN arrangerades...
den 12 juni samt den 16 september.

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

ALLMÄNNA MÖTEN...
hade vi under året rekordmånga av, i form av pubaftnar (en handfull?), serietävling (1 st), filmkvällar (10 st) och
filmmorgnar (10 st).

Per A J Andersson har varit huvudarrangör av filmkvällarna, där vi har visat film med serieanknytning
(tecknat/otecknat) och animerat (serieanknutet/serieoanknutet). Det har i regel varit DVD på TV som gällt, och
urvalet har varit varierat...

- 20/5 (SUPERMAN, animerat från 1940-talet + BATMAN - THE MOVIE från 1966)
- 25/8 (LILO & STITCH, 2002)
- 15/9 (KIRIKOU OCH DEN ELAKA HÄXAN, 1998)
- 20/10 (THE LEAGUE OF EXTRAORDINARY GENTLEMEN, 2003)
- 24/11 (PERFECT BLUE, 1996)
- 15/12 (MONSTERS, INC., 2001)
- 19/1 (ASTERIX OCH OBELIX - UPPDRAG KLEOPATRA, 2002)
- 16/2 (WHEN THE WIND BLOWS, 1986)
- 16/3 (DEN ÅTRÅVÄRDE MANNEN, 1994)
- 20/4 (LUCKY LUKE, 1991)

Comiquiz 2004 arrangerades 25/11, och vårt göteborgska lag hamnade femma (av åtta deltagande lag).

I regi av Johan Cedmar Brandstedt samlades det till pubkvällar - tyvärr med en tyvärr allt större
oregelbundenhet. I skrivande stund vet undertecknad inte hur många sammankomster som det blev. Måhända
kan en reviderad version av verksamhetsberättelsen bringa klarhet i saken.

Ett nytillskott i mötesverksamheten är "filmmorgnarna". Dessa biovisningar av japansk (asiatisk) tecknad film
kom till på initiativ från Mattias Mattsson, lokal seriefrämjare och aktiv inom Folkets Bio. Folkets Bio ville lära
sig mer om japansk animation, och Göteborgs SeF kunde få chansen att visa tecknad film på riktig bioduk (vilket
vi ju i stort sett saknat ända sedan filmkvällandet började). Dessutom blir det här ytterligare en kontaktyta för
föreningen, med möjlighet att göra något större i framtiden, om idéer och krafter (och ekonomi!) finnes.

Hittills har det dock rört sig om "interna" visningar för Folkets Bio, Göteborgs Seriefrämjande samt
systerföreningen Animation i Väst. Vi som besökt visningarna har också getts chansen att delta i många
givande diskussioner omkring filmerna, Japan, animation, tecknat etc. Filmmorgnarna (alltid klockan tio en
söndag) har hittills bjudit på (titlarna är på de språk som textningen varit på - engelska)...

- 31/10 (MY NEIGHBOR TOTORO, 1988, med "Panda, Go Panda" som förfilm)
- 14/11 (PRINCESS MONONOKE, 1997 + "Arjuna" episod 1)
- 28/11 (GRAVE OF THE FIREFLIES, 1989 + "Samurai X" OVA-episod 1)
- 12/12 (NAUSICAÄ OF THE VALLEY OF THE WIND, 1984 + "Haibane Renmei" ep. 1)
- 23/1 (LAPUTA - CASTLE IN THE SKY, 1986)
- 13/2 (PORCO ROSSO, 1992 + "Voices of a Distant Star")
- 27/2 (WHISPER OF THE HEART, 1995)
- 13/3 (WONDERFUL DAYS, 2003 - en koreansk film)
- 3/4 (ONLY YESTERDAY, 1991)
- 17/4 (THE CASTLE OF CAGLIOSTRO, 1979 + "Conan, Boy in Future" ep. 1)



DEN LOKALA VERKSAMHETEN i övrigt...
bestod bland annat av monter med Svenska Serieakademin på Bok & Biblioteksmässan, där Håkan Andersson
trädde till som någon sorts samordnare från lokalföreningens sida. Seriefrämjandet centralt är dock numera i
praktiken de riktiga samordnarna med ansvar för kontakterna gentemot Svenska Serieakademin etc.

Föreningens webbplats (på adress <www.serieframjandet.com/goteborg>) uppdaterades löpande, med nya
uppgifter om mötesschema etc. Främst har uppdaterandet skötts av sekreteraren. Alla åsikter från medlemmar
och intresserade tas för övrigt emot med tacksamhet.

Meddelar å uppdrag av föreningsstyrelsen
Per A J Andersson, sekr.
tisdagen den tjugosjätte april 2005


