Göteborgs Seriefrämjande
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-2010
(perioden sedan förra årsmötet, den 15 april 2009)
FÖRENINGEN har under perioden (bland annat) arrangerat en serievecka, tävlat i Comiquiz, fixat till en livescen på
bokmässan, organiserat flera seriebattle och visat anime på Hagabion. Allt som allt ett ganska händelserikt år.
MEDLEMMAR
April 2010 hade vi 101 betalande medlemmar – de med postnummer 40000-49999. Det innebär Göteborgsområdet samt
Trestad/Bohus-Dal.
STYRELSEN har efter årsmötet 2009 bestått av...
Per A J Andersson, Jenny Berggrund (sekreterare), Sofie Bååth, Max Gustafson, Yvette Gustafsson (kassör), Karl
Holmqvist (vice ordförande), Nickan Jonasson (ordförande), Jan Kustfält och Magnus Strandberg.
STYRELSEMÖTEN arrangerades...
den 15 april (konstituerande styrelsemöte), 17 juni, 10 augusti och 11 april.
ARBETSMÖTEN inför/efter Serieveckan 2010 har vi haft…
19 oktober, 29 oktober, 28 november, 8 februari samt 29 mars.
ALLMÄNNA MÖTEN OCH ARRANGEMANG...
har vi haft många av:

- SERIEBATTLE
Max Gustafson med flera har under året arrangerat flera seriebattle-arrangemang som blivit publiksuccéer. Dels på
Kulturkalaset, releasefesten för ”Samir” i september (för övrigt Sveriges största battle med lag från Göteborg, Malmö och
Stockholm), vid livescenen (och i modifierad form) på bokmässan samt under Serieveckan.
- LIVESCEN
Under Bok & Bibliotek 2009 hanterade föreningen en ”livescen” som drog mycket publik. Där samlade vi olika
serietecknare, som blev presenterade och kunde presentera sig själva genom ljusbord-kamera-projektorduk-apparatur.
Framför allt Jenny Berggrund, sekonderad av Yvette Gustafsson, drog ett stort lass för att få allt att klaffa kring den
uppmärksammade livescenen, som figurerade bland annat i Lisa Medins mässerie i Bild & Bubbla 182.

- SERIEVECKAN 2010...
var fjärde året på raken föreningen var inblandad i ett flerdagarsarrangemang kring serier på Stadsbiblioteket. Årets
serievecka ägde rum 22–28/3, och arrangörsskapet delade vi, förutom med Stadsbiblioteket, även med
stadsdelsförvaltningen i Frölunda-Högsbo och Studieförbundet Vuxenskolan. Nordisk Kulturfond stödde oss med pengar,
vilket bidrog till att vi kunde få föredrag, debatter och presentationer med inblandade deltagare från både Finland (Tommi
Musturi och Terhi Ekebom), Norge (Thomas Thorhauge, Grethe Nester, Norunn Blichfeldt Schjerven och Martin
Ernstsen), Danmark (Rikke Bakman) och – faktiskt – Frankrike (Sylvain Runberg). Det var serieutställning,
serieförsäljning, filmvisning (bland annat på Frölunda Kulturhus), liveteckning och serieskola. Bland inblandade förlag
fanns Albumförlaget, Ordbilder och Optimal Press.

- FRUKOSTANIME
De regelbundna visningarna av japansk/koreansk animerad film i samarbete med Hagabion har fortsatt, varannan vecka
under hösten och varannan vecka under 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 vi vid visningarna samlats kring allmänt prat om tecknat och serier.
Dessutom gick vi i samlad tropp och besåg Hayao Miyazakis senaste film ”Ponyo på en klippa vid havet” premiärhelgen i
september.
- COMIQUIZ
Föreningen deltog med lag till COMIQUIZ 2009, som var ett finländskt arrangemang och med ett mestadels trespråkigt,
opaginerat lösbladsformulär. Lag Göteborgs Seriefrämjande kom på en något mindre hedrande sjundeplats, medan SeF
Stockholm vann. Vi hade kul ändå.
- SERIESNACK
Allmänna träffar (tidigare betitlat ”ölkvällar”) med prat kring serier, med både medlemmar och icke-medlemmar, har
fortsatt att arrangeras sporadiskt. Det finns en Google-grupp med namnet Seriesnack, liksom en Facebook med samma
namn.
WEBBPLATSEN
Föreningens webbnärvaro på adressen www.serieframjandet.se/goteborg har underhållits och här och där uppdaterats.
På grund av Seriefrämjandets hårda säkerhetsföreskrifter har endast en styrelsemedlem fått lov att göra uppdateringar
under perioden. Föreningen väntar på att SeF ska införa en webbformulärsstyrd och mer distribuerad
administrationslösning (läs: Wordpress) för alla webbplatserna som har SeF:s webbserver som värd, något som dragit ut
på tiden.
ÖVRIGT
Vi fick under försommaren ifjol förfrågan om att bidra till/sköta produktionen av ett (fyrsidigt) medlemsblad för
Seriefrämjandet. Det skulle bifogas Bild & Bubbla. Vi anmälde vårt intresse att ta på oss ansvaret, men hittills har tyvärr
inget konkret blivit av det.
Göteborgs Seriefrämjande blev 27 augusti 2009 en registrerad förening (org.nr. 802447-8771), vilket bland annat innebär
att vi inför kommande arrangemang kommer att ha möjlighet att söka offentliga stöd och stipendier i eget namn.
ÅRSMÖTE
Göteborgs Seriefrämjande kallar slutligen till årsmöte den 1 juni 2010 då ny styrelse ska väljas.
Meddelar å uppdrag av föreningsstyrelsen
Per A J Andersson, styrelseled.
söndagen den 16 maj 2010

