Göteborgs Seriefrämjande
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010-2011
(perioden sedan förra årsmötet, den 1 juni 2010)
FÖRENINGEN har under perioden tävlat i Comiquiz, fixat till en livescen på bokmässan och visat anime på Hagabion.
Ett möjligen något lugnare år.
MEDLEMMAR
Maj 2011 hade vi 99 betalande medlemmar – de med postnummer 40000-49999. Det innebär Göteborgsområdet samt
Trestad/Bohus-Dal. Det är två färre än året innan.
STYRELSEN har efter årsmötet 2010 bestått av ...
Per A J Andersson (sekreterare), Sofie Bååth (kassör), Max Gustafson, Karl Holmqvist, Jan Kustfält (ordförande) och
Magnus Strandberg (vice ordförande).
STYRELSEMÖTEN arrangerades ...
den 1 juni (konstituerande styrelsemöte), 5 juni & 20 augusti (arbetsmöten utan protokoll) samt 25 maj.
ALLMÄNNA MÖTEN OCH ARRANGEMANG ...
- SERIESCEN
Under Bok & Bibliotek 2010 medarrangerade föreningen (för
andra året i rad) en ”livescen” som drog mycket publik.
Denna gång fick vi av mässan ett stort mässutrymme bland
montrarna i seriedelen av mässan. Där samlade vi ånyo till
presentationer, intervjuer, debatter, prisutdelningar,
seriebattle och annat. I år hade vi ovärderlig hjälp av
Skåneseriefrämjaren Fanny Bystedt, som sedan beskrev det
hela i ”Bokmässan ’10 - Operation seriescenen” i Bild &
Bubbla 186.
- FRUKOSTANIME
Visningarna av östasiatisk 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 det
blivit allmänt prat om tecknat och
serier. Per har liksom tidigare
varit styrelsens representant i
programgruppen kring
arrangemanget, som 5
september firade 100 visningar
med en Totoro-tårta.
- COMIQUIZ
Föreningen deltog med lag till COMIQUIZ 2010, som i år var ett
Stockholmsarrangemang. Lag Göteborgs Seriefrämjande kom på en
femteplats, medan SeF Skåne vann. Vi som var med hade lika kul ändå.
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 uppdatera under
perioden. Vi väntar på att SeF ska introducera det system à la blogg som kommer att kunna decentralisera arbetet.
ÖVRIGT
En restupplaga av de rockslagsknappar vi lät trycka upp till bokmässan 2006 har återfunnits!
ÅRSMÖTE
Göteborgs Seriefrämjande kallar slutligen till årsmöte den 20 juni 2011 då ny styrelse ska väljas.
Meddelar å uppdrag av föreningsstyrelsen
Per A J Andersson, sekr.
måndagen den 6 juni 2011

(bilder: Fanny Bystedt, Per A J Andersson, Bertil Ernstson)

