Göteborgs Seriefrämjande
Verksamhetsberättelse 2014–2015
Lokalföreningen har sedan förra årsmötet, den 27 april 2014, deltagit i Comiquiz och visat östasiatisk film på
Hagabion. Dessutom har vi gått på bio och sett annan animerad film.
Fakta om föreningen
I april 2015 hade vi 140 betalande medlemmar i vårt upptagningsområde – de med postnummer 40000-53999.
Det innebär Göteborgsområdet samt Trestad/Bohus-Dal och Sjuhärad. Under föregående år var siffran 141
medlemmar.
Styrelsen har efter årsmötet 2014 bestått av Sofie Olausson (ordförande), Aleksandra (Sandra) Petojevic
(kassör), Per A.J. Andersson (sekreterare), Magnus Strandberg (vice ordförande) samt Gunnar Ekolin.
Två styrelsemöten har arrangerats under året. Det var dels ett konstituerande möte den 1 juni 2014, där
föreningens adress ändrades (genom byte av kassör). Dessutom samlades vi 18 mars 2015; förutom
årsmötesförberedelser pratade vi om kommande aktiviteter (inklusive biobesök, loppmarknad och kontakter
med serieskapare).
Årets verksamhet –
– Frukostanime
Visningarna av animerad film i samarbete med Hagabion fortsatte i mindre skala. Liksom tidigare har vi kunnat
låna Hagabions salong 2 under söndagsförmiddagarna och fick hjälp av Sara Landolsi som maskinist. Vi sänder
ett stort tack till Folkets Bio Göteborg för det goda samarbetet. I anslutning till visningarna har vi diskuterat
film- och seriekultur i framför allt Japan, men också andra delar av världen.
Sara Landolsi har dock av tidsskäl inte kunnat fortsätta som ansvarig maskinist för våra visningar, och någon
ersättare till henne har vi inte hittat. Under hösten blev det därför endast en visning – 26 oktober, då vi visade
Studio Ghibli-dokumentären ”The Kingdom of Dreams and Madness” (Yume to kyōki no ōkoku). Visningen
skedde på fem dagar när tio år efter vår första visning (31 oktober 2004, då med ”My Neighbor Totoro”).
Under våren 2015 har verksamheten legat i malpåse.
– Övriga biobesök
Under året har vi dessutom samlats till två andra biobesök. Det var dels 7 december, då Bio Capitol
reprisvisade Hayao Miyazakis Oscarbelönade ”Spirited Away”. Dels skedde det 1 april, då vi bjöd in till
premiärvisning av Isao Takahatas långfilm ”Sagan om prinsessan Kaguya”. Till den senare visningen hade vi
fått ett antal fribiljetter från distributören Tri Art.
– Comiquiz
Föreningen deltog som vanligt med lag i frågetävlingen Comiquiz, som det här året arrangerades 22 november
av norska Raptus. Vårt lag (som bestod av tre personer) hamnade på undre halvan av startfältet.
– Internet
Lokalföreningen fortsätter tills vidare att publicera sin verksamhet i privat regi på <http://www.nyahl.net/
goteborg>, men vi har också omnämnts i riksföreningens nyhetsbrev.
Årsmöte
Göteborgs Seriefrämjande kallar slutligen till årsmöte den 28 april, då ny styrelse ska väljas.
På uppdrag av föreningsstyrelsen,
Per A.J. Andersson, sekreterare
11 april 2015

