Göteborgs Seriefrämjande
Verksamhetsberättelse 2015–2016
Lokalföreningen har sedan förra årsmötet, den 28 april 2015, deltagit i Comiquiz, visat och sett på film samt
deltagit i loppis. Dessutom har delar av styrelsen synts på bokmässa, tidskriftsutställning och på seriefestival i
Frankrike.
Fakta om föreningen
I april 2016 hade vi 119 betalande medlemmar i vårt upptagningsområde – de med postnummer 40000-53999.
Det innebär Göteborgsområdet samt Trestad/Bohus-Dal och Sjuhärad. Under föregående år var siffran 140
medlemmar.
Styrelsen har efter årsmötet 2015 bestått av Gunnar Ekolin (ordförande), Aleksandra (Sandra) Petojevic
(kassör), Per A.J. Andersson (sekreterare), Magnus Strandberg (vice ordförande) samt Josef Johansson, Fredric
Hedlund och Karin Landin.
Två styrelsemöten har arrangerats under året. Det var dels ett konstituerande möte den 27 maj 2015. Dessutom
samlades vi 14 april 2016; förutom årsmötesförberedelser pratade vi om kommande aktiviteter (inklusive
loppmarknad sista söndagen i maj).
Årets verksamhet:
– Frukostanime
Visningarna av animerad film i samarbete med Hagabion fortsatte. Liksom tidigare har vi kunnat låna
Hagabions salong 2 under söndagsförmiddagarna och fick hjälp av Catharina Odencrants 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. Våra visningar under året:
* 13/9 – ”When Marnie Was There” (Hiromasa Yonebayashi, 2014)
* 18/10 – ”Cowboy Bebop” (6 avsnitt, Shinichirō Watanabe, 1998)
* 8/11 – ”Patema Inverted” (Yasuhiro Yoshiura, 2013)
* 13/12 – Kavalkad 2015 (inledningsavsnitten från fem intressanta anime-TV-serier från 2015)
Under våren 2016 har dock verksamheten legat i malpåse.
– Övriga biobesök
1 april 2016 gick ett antal av oss på Bio Roy, för att se Studio Ghibli-filmen ”När Marnie var där” (se även
ovan).
– Comiquiz
Föreningen deltog som vanligt med lag i frågetävlingen Comiquiz, som det här året arrangerades 21 november
av finska Team TurSaKe (baserade i Åbo). Vårt lag (tre personer) hamnade på undre halvan av startfältet.
– Loppis
31 maj 2015 sålde föreningen begagnade serier på Majornas megaloppis.
– Övrigt
Delar av styrelsen har under året deltagit i SeF:s monteraktiviteter på Bokmässan, pratat om Bild & Bubbla på
utställning på Stadsbiblioteket och närvarat på seriefestivalen i franska Angoulême.
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 18 maj, då ny styrelse ska väljas.
På uppdrag av föreningsstyrelsen,
Per A.J. Andersson, sekreterare
1 maj 2016

