
Göteborgs Seriefrämjande

Verksamhetsberättelse 2012-2013

Lokalföreningen har sedan förra årsmötet, den 31 maj 2012, tävlat i Comiquiz, sammanträtt 
med riksföreningen på Bokmässan och visat östasiatisk film på Hagabion.

Fakta om föreningen
I april 2013 hade vi 127 betalande medlemmar i vårt sedan 2012 utökade upptagningsområde 
– de med postnummer 40000-53999. Det innebär Göteborgsområdet samt Trestad/Bohus-Dal 
och Sjuhärad. Under föregående år, det första med det nya upptagningsområdet, var siffran 108 
medlemmar.

Styrelsen har efter årsmötet 2012 bestått av Per A J Andersson (ordförande), Sofie Bååth 
(kassör), Viktor Eikman (sekreterare), Magnus Strandberg (vice ordförande), Jan Kustfält och 
Sandra Petojevic.

Endast ett formellt styrelsemöte har arrangerats. Det var ett konstituerande möte den 31 maj 
2012, samma dag som det årsmöte som avslutade föregående verksamhetsår.

Årets verksamhet

Bokmässa
Under Bok & Bibliotek 2012 i Göteborg arrangerade riksföreningen ett helt Serietorg, 
som vuxit fram runt tidigare års Seriescen. Lokalföreningen var inte med och arrangerade 
evenemanget denna gång, till skillnad från de tre föregående åren. Två styrelseledamöter 
(Per och Viktor) sammanträdde dock med riksföreningens ordförande Fredrik Strömberg och 
verksamhetsledare Jamil Mani på mässan, för att utbyta information. Mötet handlade främst 
om lokalföreningens verksamhet under de senaste åren, och riksföreningens omorganisation, 
webbutvecklingsprojekt och nyhetsbrev.

Frukostanime
Visningarna av japansk och koreansk animerad film i samarbete med Hagabion har fortsatt, 
varannan vecka under hösten och våren. Liksom tidigare har vi kunnat låna Hagabions salong 
2 under söndagsförmiddagarna, för vilket vi sänder ett stort tack till Folkets Bio Göteborg. 
Förutom diskussioner kring anime och (japansk) kultur har det blivit allmänt prat om tecknat och 
serier. Två styrelseledamöter (Per och Viktor) ingår i programgruppen kring arrangemanget.

Comiquiz



Föreningen deltog med lag till Comiquiz 2012, som denna gång var ett 
Stockholmsarrangemang. Lag Göteborgs Seriefrämjande kom på tionde plats, medan 
Seriefrämjandet Skåne tog hem segern. 2013 års Comiquiz kommer att arrangeras av 
Göteborgs SeF. En särskild arrangörsgrupp har hittills träffats 2-3 gånger.

Internet
Riksföreningens webbresurser är under ombyggnad till en mer utspridd, deltagarbaserad 
modell sedan en DoS-attack mot huvuddomänen, med början i februari 2012. Lokalföreningen 
fortsätter tills vidare att publicera sin verksamhet i privat regi på <http://www.nyahl.net/
goteborg>.

Årsmöte
Göteborgs Seriefrämjande kallar slutligen till årsmöte den 4 juni 2013, då ny styrelse ska väljas.

På uppdrag av föreningsstyrelsen,
Viktor Eikman, sekreterare

Söndagen den 21 april 2013


