
GÖTEBORGS SERIEFRÄMJANDE
Verksamhetsberättelse för 2005-2006

Föreningsstyrelsen för Göteborgs SeF avger berättelse för verksamheten under 2005-
2006 (tiden sedan förra årsmötet).

FÖRENINGEN har under perioden haft tre protokollförda styrelsemöten. Vi har tävlat i 
Comiquiz, haft personal på bokmässan, arrangerat videokvällar/föredrag och ölkvällar. 
Uppdaterat föreningens webbplats. Samt visat asiatisk animation på Hagabion...

Februari 2006 hade vi 98 betalande MEDLEMMAR - de med postnummer 400 00-449 
99. Det innebar en ökning med fyra sedan året före. Ytterligare 19 medlemmar fanns i 
Trestad/Bohus-Dal, strax utanför vårt egentliga upptagningsområde.

STYRELSEN har efter årsmötet 2005 bestått av...
Håkan Andersson (kassör), Per A J Andersson (sekreterare), Torsten Axberg, Sofie 
Bååth, Tobias Eliasson, Thomas Fels, Nickan Jonasson (vice ordförande), Olof Siverbo 
samt Helene Berglind Sjödell (ordförande).

STYRELSEMÖTEN arrangerades...
den 27 april, 22 september samt den 15 februari.

ÅRSMÖTET avhölls...
onsdagen den 27 april på Slottsskogsgatan 6D (c/o sekreteraren).
 
ALLMÄNNA MÖTEN...
hade vi under året rekordmånga av, i form av ölkvällar (cirka tre stycken), film-
/videokvällar (8 st), film-/biomorgnar (16 st) samt biopremiär (1 st). Dessutom deltog vi i 
Comiquiz.

Ansvaret för ÖLKVÄLLARNA togs över av Nickan Jonasson (i förbund med Tobias 
Eliasson). Av de cirka tre kvällarna som arrangerades under perioden hölls en i anslutning 
till bokmässan (vid Avenyn) och de övriga vid Andra Långgatan (samt en centralt belägen 
pub med belgiskt påbrå).

Per A J Andersson har varit huvudarrangör av FILM-/VIDEOKVÄLLARNA, där vi har visat 
film (från DVD/VHS) med serieanknytning och/eller animerat:

- 18/5: KORTFILMSKVÄLL. Pixar och icke-Pixar.
- 14/9: AGATON SAX OCH BYKÖPINGS GÄSTABUD (1976).
- 12/10: ANIMALYMPICS (1979/1980).
- 9/11: BLIXT GORDON (Flash Gordon, 1980).
- 14/12: RYAN + ALTER EGOS (2004+2005).
- 25/1: FLÅKLYPA GRAND PRIX (1975)
- 22/2: DEN LÅNGA FLYKTEN (Watership Down, 1978)
- 22/3: BLUEBERRY (2004)

BIOMORGNARNA har fortsatt. Dessa biovisningar av japansk (asiatisk) tecknad film kom 
till på initiativ av Mattias Mattsson, lokal seriefrämjare och aktiv inom Folkets Bio. Han 
har i samarbete med Per A J Andersson ansvarat för teknik, frukost till självkostnadspris, 
filmurval, presentationer och diskussioner (samt spridande av reklam för SeF och 
lokalföreningen).

En blandning av seriefrämjare, Folkets Bio-folk och medlemmar i Animation i Väst (samt 
bekanta till föreningarnas medlemmar) har varit besökare på förmiddagsvisningarna 
(varannan söndag 10.00 på den lediga Salong 2 på Hagabion). Besökarantalet har pendlat 
mellan dussinet fullt och dryga trettiotalet personer.

Filmerna under perioden har varit:
- 8/5: TOKYO GODFATHERS (Toukyou goddofaazaazu, 2003).
- 22/5: HAIBANE RENMEI del 1-6 (2002).
- 29/5: HAIBANE RENMEI del 5-13 (2002).



- 5/6: POMPOKO (Heisei tanuki gassen ponpoko, 1994).
- 11/9: THE CAT RETURNS (Neko no ongaeshi, 2002).
- 25/9: THE OCEAN WAVES (Umi ga kikoeru, 1993).
- 9/10: JUNKERS COME HERE (Yunkaasu kamu hea, 1995).
- 23/10: MILLENNIUM ACTRESS (Sennen joyu, 2001).
- 6/11: ROUJIN Z (1991).
- 20/11: METROPOLIS (Metoroporisu, 2001).
- 4/12: MY NEIGHBORS THE YAMADAS (Houhokekyo tonari no Yamada-kun, 1999).
- 18/12: DOG OF FLANDERS (Furandaasu no inu, 1975/1997).
- 12/2: OSEAM (2003).
- 26/2: PERFECT BLUE (1997).
- 12/3: THE LITTLE NORSE PRINCE (Taiyou no ouji: Horusu no daibouken, 1968).
- 26/3: AKIRA (1988).

Den 21/10 gick vi i gemensam tropp till premiärvisningen av Hayao Miyazakis senaste 
film DET LEVANDE SLOTTET ("Hauru no ugoku shiro") på Biopalatset. Vi blev 15 
stycken och hade efter visningen en improviserad mat- och ölavslutning på närbeläget 
kafé.

Dessutom deltog föreningen med lag till COMIQUIZ 2005, som efter försening till slut 
arrangerades 1 februari 2006. Lag Göteborgs Seriefrämjande kom på andra plats (för 
minst sjunde gången...).

DEN LOKALA VERKSAMHETEN i övrigt...
bestod bland annat av monter med Svenska Serieakademin på Bok & Biblioteksmässan. 
Det faktiska huvudansvaret för montern stod dock SeF centralt för.

Föreningens WEBBPLATS (på adress <www.serieframjandet.se/goteborg>) byggdes ut och 
uppdaterades (främst av Per A J Andersson, Nickan Jonasson och Tobias Eliasson) flera 
gånger under året.

Meddelar å uppdrag av föreningsstyrelsen
Per A J Andersson, sekr.
onsdagen den femtonde mars 2006


