
Göteborgs Seriefrämjande
Verksamhetsberättelse 2016–2017

Lokalföreningen har sedan förra årsmötet, den 18 maj 2016, deltagit i Comiquiz, visat och sett på film samt 
deltagit i loppis. Dessutom har delar av styrelsen synts på bokmässa och på seriefestival i Frankrike.

Fakta om föreningen
I april 2017 hade vi 101 betalande medlemmar i vårt upptagningsområde – de med postnummer 40000-53999. 
Det innebär Göteborgsområdet samt Trestad/Bohus-Dal och Sjuhärad. Under föregående år var siffran 119 
medlemmar.

Styrelsen har efter årsmötet 2016 bestått av Josef Johansson (ordförande), Magnus Strandberg (vice 
ordförande), Aleksandra (Sandra) Petojevic (kassör), Per A.J. Andersson (sekreterare) samt Gunnar Ekolin, 
Fredric Hedlund och Karin Landin.

Tre styrelsemöten har arrangerats under året. Det var dels ett konstituerande möte 18 maj 2016. Dessutom 
samlades vi 24 augusti 2016 och 21 april 2017.

Årets verksamhet:

– Videokvällar
Pga. brist på maskinist låg FrukostAnime på is. Istället arrangerades fyra Videokvällar i privat regi under 
hösten. Det som visades var:

* 16/9 – ”Giovanni’s Island” (Mizuho Nishikubo, 2014)
* 14/10 – ”Welcome to the NHK” (avsnitt 1–6, Yūsuke Yamamoto, 2006)
* 11/11 – ”Illusionisten” (Sylvain Chomet, 2010)
* 9/12 – Kavalkad 2016 (inledningsavsnitten från fem intressanta anime-TV-serier från 2016)

Under våren 2017 har Videokvällar-verksamheten i brist på planeringstid legat i malpåse.

– Övriga biobesök
Dessutom har vi samlat till tre anime-visningar (”Odjuret och hans lärling” i november, ”In this Corner of the 
World” i januari och ”Your Name” i april – alla på Bio Roy).

– Comiquiz
Föreningen deltog som vanligt med lag i frågetävlingen Comiquiz, som det här året arrangerades 10 december i 
finländsk regi.

– Loppis
29 maj 2016 sålde föreningen begagnade serier på Majornas megaloppis.

– Övrigt
Delar av styrelsen har under året bland annat varit hos SeF på Bokmässan samt 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 19 maj, då ny styrelse ska väljas.

På uppdrag av föreningsstyrelsen,
Per A.J. Andersson, sekreterare
4 maj 2016


