Göteborgs Seriefrämjande
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-2012
(perioden sedan förra årsmötet, den 20 juni 2011)
FÖRENINGEN har under perioden tävlat i Comiquiz, bidragit till bygget av en seriescen på
bokmässan och visat anime på Hagabion.
MEDLEMMAR: I april 2012 hade vi 108 betalande medlemmar i vårt numera något utökade
upptagningsområde – de med postnummer 40000-53999. Det innebär Göteborgsområdet samt
Trestad/Bohus-Dal och Sjuhärad. Som jämförelse hade vi 93 medlemmar i vår ”gamla”
upptagningsområde (utan Sjuhärad), vilket var 6 färre än året innan.
STYRELSEN har efter årsmötet 2011 bestått av Per A J Andersson (ordförande), Sofie Bååth
(kassör), Viktor Eikman (sekreterare), Jan Kustfält och Magnus Strandberg (vice ordförande).
STYRELSEMÖTEN arrangerades den 20 juni (konstituerande styrelsemöte), 9 september samt 17
april.
ALLMÄNNA MÖTEN OCH ARRANGEMANG:
- SERIESCEN
Under Bok & Bibliotek 2011 medarrangerade föreningen, för tredje året i rad, en ”seriescen” på
mässan. Där samlades stor publik till presentationer, intervjuer, debatter, prisutdelningar, seriebattle
och annat. Lokalföreningens medverkan var den här gången lite mer blygsam, men vi bidrog i alla
fall med 12 000 kronor till teknik etc (stöd från Stenafonden som hanterades via oss) och arbete
kring söndagens debatt omkring serier och censur.
- 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.
Numera ingår två styrelseledamöter (Per och Viktor) i programgruppen kring arrangemanget.
- COMIQUIZ
Föreningen deltog med lag till COMIQUIZ 2011, som i år var ett Skånearrangemang. Lag Göteborgs
Seriefrämjande kom på åttonde plats, medan Stockholmslaget (SeF Stockholm och Lag Serieteket i
förening) vann. Vi som var med hade lika kul ändå.
WEBBPLATSEN: Föreningens webbnärvaro på adressen www.serieframjandet.se/goteborg har
underhållits och uppdaterats. På grund av Seriefrämjandets hårda säkerhetsföreskrifter har endast
en styrelsemedlem fått lov att uppdatera under perioden. Under våren 2012 har SeF haft tekniska
problem, som gjort att vår lokalföreningssajt fått ett nytt (tillfälligt) hem: <http://www.nyahl.net/
goteborg>. SeF har under våren smyglanserat sin nya webbportal (<http://ny.serieframjandet.se>
och länkar därifrån), och så småningom är det nog tänkt att även lokalföreningen ska få plats där.
Den webbportalen är uppbyggd på en Wordpress-grund och kan förhoppningsvis komma att tillåta
fler uppdaterande medarbetare.
ÅRSMÖTE: Göteborgs Seriefrämjande kallar slutligen till årsmöte den 31 maj 2012, då ny styrelse
ska väljas.
Meddelar å uppdrag av föreningsstyrelsen
Viktor Eikman, sekreterare, från utkast av Per A J Andersson, ordförande
Torsdagen den 3 maj 2012

