Göteborgs Seriefrämjande
Verksamhetsberättelse 2013-2014
Lokalföreningen har sedan förra årsmötet, den 4 juni 2013, arrangerat Comiquiz och visat östasiatisk film på
Hagabion.
Fakta om föreningen
Mars 2014 hade vi 141 betalande medlemmar i vårt upptagningsområde – de med postnummer 40000-53999.
Det innebär Göteborgsområdet samt Trestad/Bohus-Dal och Sjuhärad. Under föregående år var siffran 127
medlemmar.
Styrelsen har efter årsmötet 2013 bestått av Per A.J. Andersson (ordförande), Sofie Olausson (f.d. Bååth,
kassör), Viktor Eikman (sekreterare), Magnus Strandberg (vice ordförande) och Sandra Petojevic.
Tre styrelsemöten har arrangerats under året. Det var dels ett konstituerande möte den 4 juni 2013, samma dag
som det årsmöte som avslutade föregående verksamhetsår. Dessutom samlades vi 5 september 2013 och
pratade lite mer allmänt kring olika projekt (FrukostAnime, Comiquiz, förslag till seriefestival etc). Slutligen
hade vi möte 25 februari 2014, där valberedaren Torsten Axberg deltog och hjälpte oss att planera inför det
kommande årsmötet. På det mötet diskuterade vi också Seriefrämjandets nya styrdokument för lokalföreningar
och hur detta skulle kunna påverka vår verksamhet.
Årets verksamhet
Bokmässa
Under Bok & Bibliotek 2013 i Göteborg arrangerade riksföreningen liksom förra året ett Serietorg. Två
styrelseledamöter från lokalföreningen stämde av med riksföreningens ordförande Fredrik Strömberg och vice
ordförande Jamil Mani på mässan. I år var det Per och Sandra som fick äran. Mötet handlade bland annat om
möjliga utökningar av lokalföreningens verksamhet och synlighet med riksföreningens hjälp.
Frukostanime
Visningarna av animerad film i samarbete med Hagabion har fortsatt. Frekvensen har från början av
höstsäsongen sjunkit från varannan vecka till var fjärde. Liksom tidigare har vi kunnat låna Hagabions salong 2
under söndagsförmiddagarna, och får nu hjälp av Sara Landolsi som huvudsaklig maskinist. Vi sänder ett stort
tack till Folkets Bio Göteborg för det goda samarbetet. I anslutning till visningarna diskuterar vi film- och
seriekultur i framför allt Japan, men också andra delar av världen. Två styrelseledamöter (Per och Viktor) ingår
i programgruppen kring arrangemanget.
Comiquiz
Föreningen stod för arrangemanget av Comiquiz 2013. Per och Magnus Strandberg från styrelsen samt Magnus
Sörell, Håkan Andersson och Stefan Niklasson utgjorde den arrangörsgrupp som regelbundet sammanträdde för
att välja ut och sätta ihop frågorna samt administrera själva tävlingen. Den bevistades av 13 lag från Danmark,
Norge, Finland och Sverige. Vann gjorde Stockholmslaget. Till slut har Raptus från Oslo utvalts att arrangera
2014 års tävling, efter att vi haft ambitionen att sprida arrangemangen till olika länder varje år.
Internet
Lokalföreningen fortsätter tills vidare att publicera sin verksamhet i privat regi på <http://www.nyahl.net/
goteborg>, men har också omnämnts i riksföreningens nyhetsbrev.
Årsmöte
Göteborgs Seriefrämjande kallar slutligen till årsmöte den 27/4, då ny styrelse ska väljas.
På uppdrag av föreningsstyrelsen,
Viktor Eikman, sekreterare
Per A.J. Andersson, ordförande
12 april 2014

