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SERIEFRÄMJANDE               (Ovan: Herrar Wanloo, Tomasic och Andersson  
Verksamhetsberättelse för 1992-1993            låter sig snällt – nåja – intervjuas...)             

93-03-08 måndag

Lokalstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger härmed följande berättelse för verksamheten 
1992/93 (sedan förra årsmötet, alltså).

Föreningen har under den aktuella perioden haft fem protokollförda styrelsemöten samt tre icke 
protokollförda möten. Och ett specialarrangemang.

I slutet av året hade föreningen cirkus 97 betalande medlemmar, ungefär lika mycket som året 
innan.

STYRELSEN har efter årsmötet 1992 bestått av…
Isabella Nilsson (ordförande), Per A J Andersson (sekreterare), Håkan Andersson (kassör), Torsten 
Axberg (vice ordförande) samt som övriga ledamöter Olof Siverbo, Allan Lennerstad och Ingemar 
Bengtsson.

STYRELSEMÖTEN har hållits…
den 21 april, 6 augusti, 3 september, 25 november samt 17 januari. Dessutom har en del mer onyttiga 
ting dryftats vid de regelbundna sammankomster då delar av styrelsen satt etiketter på Bild & Bubbla.

MEDLEMSMÖTEN hölls…
• på Botaniska måndagen den 23 maj, då ämnet för dagen var de bångstyriga men framgångsrika 
herrarna Wanloo, Tomasic och Andersson.
• hos Håkan onsdagen den 25 november, där vår förening placerade sig på andra plats i den årliga 
nordiska frågesporten Comiquiz.
• tisdagen den 15 december i Sjökornas källarlokal på Ekedalsgatan. Det bjöds på förevisningar av 
tecknad film plus udda spelfilm med serieanknytning. Samt pepparkakor.

SPECIALARRANGEMANGET gick av stapeln…
lördagen den 12 september i Sjöbefälsskolans matsal. Detta var Nordiskt Seriemöte, som gick av stapeln 
för sjunde året i rad. Ett knappt trettiotal seriemänniskor deltog, bland andra tre norrmän och en polack. 
Det fasta programmet utgjordes av presentation av det relativt nystartade förlaget Optimal Press. 
Italiensk mat serverades.

ÅRSMÖTET avhölls…
torsdagen den 19 mars på Botaniska.

DEN LOKALA VERKSAMHETEN har i övrigt kretsat kring…
Bok & Bibliotek/Comics i september, där föreningen planerade Seriefrämjandets aktiviteter. För femte 
året i rad samarbetade vi med Serieakademin/Sture Hegerfors och delade monter med dem.

Ett antal av våra medlemmar deltog dessutom aktivt i Seriefrämjandets bestyr på de bägge 
Stockholmsevenemangen Seriehelg i mars och Serie-Expo i oktober.

På uppdrag av lokalstyrelsen

Per A J Andersson, sekr.


