Göteborgs Seriefrämjande
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006-2009
(perioden sedan förra årsmötet)
I mars 2009 hade vi 94 betalande medlemmar - de med postnummer 400 00-449 99 - vilket är på
samma nivå som i februari 2006 (då 98 stycken).
Styrelsen har under perioden bestått av Håkan Andersson (kassör), Torsten Axberg, Helene
Berglind Sjödell, Sofie Bååth, Tobias Eliasson (sekreterare), Nickan Jonasson (ordförande), Olof
Siverbo (vice ordförande) och Magnus Svensson.

2006
Lokalföreningen i Göteborg hade ett aktivt år. Ölkvällarna fortsatte i regi av Nickan Jonasson och
Tobias Eliasson. Man valde att förlägga kvällarna på ett antal olika pubar, men tyvärr blev det ett
minskat antal deltagare jämfört med tidigare år. Biomorgnarna i samarbete med Folkets Bio och
Animation i Väst fortsatte under verksamhetsåret. Per A J Andersson stod som arrangör i
Göteborgs Seriefrämjandes namn. Precis som tidigare fokuserade dessa visningar på japansk
(asiatisk) tecknad film. Visningarna hölls på Hagabion, Salong 2, och total 20 visningar blev det.
Per A J Andersson bjöd utöver detta in till ett antal videokvällar med animation och serierelaterad
film som tema. Dessutom arrangerade Tobias Eliasson och Nickan Jonasson en extra
videokväll/ölkväll den 25 oktober där man visade "Comic Book Villains" (2002) samt "Grundkurs i
spanska".
Ett lag från lokalföreningen var anmält till den nordiska tävligen i seriekunskap, Comiquiz, men
tyvärr blev tävlingen framflyttad till ett senare datum. Som vanligt har lokalföreningen även hjälpt till
i arrangerandet av montern på bokmässan, ihop med riksföreningen och Svenska Serieakademin.

2007
Föreningen arrangerade 19-22 mars 2007 ett samarbete med Stadsbiblioteket i Göteborg kallat
"Serieveckan". Föreläste gjorde bland andra Li Österberg, Katja Tukiainen, Matti Hagelberg, C'est
bon och Jonna Björnstjerna. Det var släppfest för Henrik Langes "Klona mig långsamt älskling" och
smygläsning av både "Blacksad" och "Rabbinens katt". Det annordnades workshop och
fansinförsäljning. I biblioteket hängde under en månads tid en serieutställning med verk av 24
tecknare: Eva Björkstrand, Frida Eriksson, Knut Larsson, Lina Sandquist med flera.
Vi ställde upp med lag i årets Comiquiz, som arrangerades 10 oktober. Vi blev delad trea.
Föreningen arrangerade under 2007 ett antal öl- och filmkvällar. Det uppskattade samarbetet
med Hagabion kallat FrukostAnime rullar på allt sedan hösten 2004, och medlemmar har där under
2007 bland annat kunnat se filmer och TV-serier som "Angel's Egg", "Serial Experiments Lain" och
"Kino's Journey". Vi samlade även till gemensamma besök i samband med biopremiärerna av
filmerna "Min granne Totoro" och "Kikis expressbud".

2008-2009
Under 8-13 februari 2008 arrangerades åter Serieveckan – denna gång hyrdes Stadsbibliotekets
utställningshall mot Götaplatsen. Samarbetspartner var åter igen Stadsbiblioteket, och denna gång
dessutom Vuxenskolan. Det blev stor utställning med vernissage och fest. Serieoriginal visades av
17 tecknare, bland dessa Joakim Lindengren, Åsa Grennvall, Joakim Hanner och Yvette
Gustafsson. Åter igen workshop och fansinförsäljning. Det var släppfest för "Smakfascisten" av
Nickan Jonasson och "Doglas" av Max Gustafson. Nasses Nekrozin bjöd på bejublad allsång,
Tomas Fels visade hur ett omslag till Svenska Superserier blir till, Michael Löfgren gav åhörarna en
inblick i H.P. Lovecrafts värld, Karl Johnson delade med sig av arbetet med sitt album "Mara från

Ulthar", Stina Lövkvist talade om arbetslivet på serie- och spelföretaget Jungle Peak, Liv
Strömkvist berättade om sitt album "Einsteins fru" och Max Andersson avslutade veckan med ett
bildspel.
Föreningen deltog enligt traditionen i Comiquiz, som 2008 ägde rum 8 oktober. Vi kom denna
gång på fjärde plats.
Föreningen arrangerade 23-28 mars 2009, för tredje året i rad, ett samarbete med Stadsbiblioteket
i Göteborg, Studieförbundet Vuxenskolan kallat "Serieveckan". Ny samarbetspartner för året var
Schillerska Gymnasiet.
Som vanligt var det utställning, även i år i Stadsbibliotekets utställningshall mot Götaplatsen.
Gunnar Krantz invigde vernissaget. Ställde ut gjorde – förutom Högskolan för Design och
Konsthantverks masterskurs i serieberättande – bland andra Sara Granér, Stina Lövkvist, Ola
Skogäng, Johannes Torstensson och Johan Wanloo som också gjorde illustrationen till årets
affisch.
Nästan premiär var det under onsdagen för Sandra Valencas animerade novellfilm "Vapnet".
Filmen visades i Stadsbibliotekets hörsal där författaren Midhat "Ajan" Ajanovic inledde med en
föreläsning och exempel på serietecknare och animerad film genom historien.
I utställningshallen hölls flera föredrag och under torsdagen drog Sara Granér, Mikael Sol och
Johan Wanloo tillsammans rekordpublik. Under torsdagen hölls också den premiären av
"Tecknarbattle" på Café Hängmattan, ett norskt koncept där Johan Wanloo och framförallt Max
Gustafson satte den svenska standarden. Lokalen var fullsatt, ölen flödade och publiken som
också var jury jublade och applåderade. Det blev mycket lyckat och arrangörerna fick så att säga
blodad tand.
Under lördagen deltog Animation i Väst med workshop och filmvisning. Bland annat visades
animerade musikvideor till Hellacopters och Jenny Wilson, men även den tecknade kultfilmen
"Ralph and Jimmy" av Jacob Stålhammar.
Övriga föreläsare var bland andra Johan Höjer, Ola Skogäng, FrukostAnime och Mylingen förlag
som under onsdagen anordnade egen utställning och fest på L’assasino.
Planeringen med Serieveckan 2009 har pågått fortlöpande allt sedan september 2008 med
kontinuerliga träffar i Lagerhuset. I Lagerhuset har det också under 2008 varit ölkvällar, numera
under samlingsnamnet Seriesnack. Komika förlag sponsrade en ölkväll, ordförande Nickan
Jonasson sponsrade ytterligare två.
Lokalföreningens mycket uppskattade och ambitiösa samarbete med Hagabion kallat
FrukostAnime har under 2008 och 2009 bland annat visat filmer som "Windaria", "Spirit of
Wonder", "Appleseed" och "Star of Cottonland". Visningarna arrangeras som tidigare varannan
vecka vår och höst.
Uppdateringar har under perioden löpande skett på föreningens webbplats (på adress
<www.serieframjandet.se/goteborg>).
Göteborgs Seriefrämjande kallar till årsmöte den 15 april då ny styrelse ska väljas.
meddelar på uppdrag av styrelsen
Nickan Jonasson och Per A J Andersson, 31 mars 2009

