
GÖTEBORGS
SERIEFRÄMJANDE              (Ovan: Bokmässan hade seriebesök från både 
Verksamhetsberättelse för 1990-1991           Polen och Sovjet - vilket syntes i gästboken.)             

91-03-19 tisdag

Lokalstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger härmed följande berättelse för verksamheten 
under 1990.

Föreningen har under den aktuella perioden haft tre protokollförda styrelsemöten samt tre 
icke protokollförda möten. Plus ett årsmöte.

I slutet av året hade föreningen 80 betalande medlemmar, vilket var en ökning med tio 
jämfört med året innan.

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, Mikael Ohlsson och Ingemar 
Bengtsson.

STYRELSEMÖTEN har hållits…
torsdag 22 februari hos Isabella, torsdag 23 augusti hos Torsten och tisdag 4 december hos 
Isabella. Dessutom ett icke protokollfört arbetsmöte tisdagen 18 december, då större delen av 
styrelsen satte adressetiketter på Bild & Bubbla 4/90.

MEDLEMSMÖTET hölls…
torsdag 31 oktober på Håkan. Det var tävlingskväll i Comiquiz’90. Vårt lag hamnade på delad 
sjundeplats — samma placering som året innan men ändock trea och sämst bland de svenska 
lagen.

SPECIALARRANGEMANGET gick av stapeln…
lördagen 15 september I Palmhuset i Trägår’n. Göteborgs Seriefrämjande arrangerade för femte 
året i rad Nordiskt Seriemöte. I år deltog ett drygt trettiotal seriemänniskor, från Sverige, Polen (!) 



och Norge. Amatörseriesverige var mycket väl representerat, vilket bland annat resulterade i den 
numera traditionella stafettserien. Föreställningen var fritt hållen, ibland lianer och papegojor, och 
de hungriga bespisades italienskt.

ÅRSMÖTET avhölls…
torsdag 26 april på Botaniska institutionen. Ute vräkte regnet ner, och där inne blev det föredrag 
av Olof Siverbo om ”Kalle och Hobbe”.

DEN LOKALA VERKSAMHETEN har i övrigt kretsat kring…
Bok & Bibliotek/Comics i september, där föreningen planerade Seriefrämjandets aktiviteter. För 
tredje året i rad samarbetade vi med Serieakademin/Sture Hegerfors och delade monter med dem.

Ett antal av våra medlemmar deltog aktivt i Seriefrämjandets bestyr på Seriemässan i 
februari och Kalmar Seriefestival i maj.

Styrelsen har dessutom gjort vissa förberedelser inför en andra upplaga av kompendiet 
”Serielära”. Likaså har en styrelsetillsatt tävlingskommitté börjat spåna på en nordisk tävling i 
seriekunskap på lika villkor (till skillnad från Comiquiz).

På uppdrag av lokalstyrelsen
Per A J Andersson, sekr.


