GÖTEBORGS
SERIEFRÄMJANDE
Verksamhetsberättelse för 1989

(Ovan: Comicsgästbokstecknare Wanloo bjöd
på Batman-kväll den 12 december.)

Lokalstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger härmed följande berättelse för verksamheten
gällande 1989.
Föreningen har under den aktuella perioden haft sex protokollförda styrelsemöten samt
fyra icke protokollförda möten – tre medlemsmöten och ett specialarrangerat nordiskt seriemöte.
Plus ett årsmöte.
I slutet av året hade föreningen 70 betalande medlemmar, en siffra som är blott en
skugga av den forna storheten. I slutet av 70-talet kunde vi som mest räkna in 165 medlemmar
inom vårt revir, vilket sträcker sig inom Storgöteborgs gränser.
Styrelsen
har efter årsmötet 1989 bestått av:
Isabella Nilsson (ordförande), Per A J Andersson (sekreterare), Håkan Andersson (kassör), Torsten
Axberg (vice ordförande) samt som övriga ledamöter Olof Siverbo, Anders Grönlund och Ingemar
Bengtsson.
Styrelsemöten
hölls vid dessa tillfällen:
tisdag 31 januari hos Olof , onsdag 8 mars hos Isabella, söndag 16 juli hos Torsten, måndag 28
augusti hos Torsten, söndag 15 oktober på Paletten, söndag 12 december på G-P.
Medlemsmöten:
söndag 15 oktober på Paletten:
Där berättade Ingemar om den engelske serieskaparen Hunt Emerson, och Olof ordnade
frågesport i lag.
onsdag 29 november hos Per:
Årets upplaga av den internordiska tävlingen Comiquiz avgjordes. Vårt lag blev sjua av

sammanlagt åtta lag. SeF-Skåne vann.
söndag 12 december på G-P:
Johan Wanloo pratade om film och serier. Det bjöds på film, bland annat ur dokumentären från
inspelningen av ”Batman”.
Specialarrangemang
avhölls lördagen 9 september på Kapellplatsen:
Seriefrämjandet Göteborg arrangerade för fjärde året i rad Nordiskt Seriemöte. I år deltog ett
trettiotal seriemänniskor, från Norge och Sverige. Kalmar, Skåne och Amatörseriesverige var
mycket väl representerade. Föreställningen var fritt hållen, och mellan matbitarna pratades det
norska serier och småländska seriefestivaler. Och tecknades stafettserie.
Årsmötet
avhölls onsdag 10 maj på Kapellplatsen:
Det var tecknad film, serieauktion i mindre skala samt korsvis information med Svenska Tecknares
representant Tomas Karlsson.
Lokal verksamhet
i övrigt har kretsat kring
bokmässan i Göteborg, där föreningen planerade Seriefrämjandets aktiviteter. För andra året i rad
samarbetade vi med Serieakademin/Sture Hegerfors och delade monter med dem. Förutom
monterbemanning arbetade medlemmar med den danska serieutställningen. Bokmässan är
numera årets höjdpunkt för en serieintresserad göteborgare.
På uppdrag av lokalstyrelsen
Per A J Andersson, sekr.
900428 lördag

