GÖTEBORGS
SERIEFRÄMJANDE
Verksamhetsberättelse för 1993-1994

(Ovan: Mia Fredrikssonbidrag till Comics-gästboken... )

lör 26 mar 1994
Lokalstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger härmed följande berättelse för verksamheten
1993/94 (sedan förra årsmötet, alltså).
Föreningen har under den aktuella perioden haft åtta protokollförda styrelsemöten samt
sju icke protokollförda möten.
Mars 1994 hade föreningen cirkus 95 betalande medlemmar, ungefär lika mycket som året
innan.
STYRELSEN har efter årsmötet 1993 bestått av…
Ingemar Bengtsson (ordförande), Per A J Andersson (sekreterare), Håkan Andersson (kassör),
Mikael Tegebjer (vice ordförande) samt som övriga ledamöter Torsten Axberg, Isabella Nilsson och
Olof Siverbo.
STYRELSEMÖTEN har hållits…
den 1 april, 13 maj, 18 augusti, 2 september, 17 november, 21 januari, 23 februari samt 22 mars.
Dessutom har en del mer onyttiga ting dryftats bland annat vid de regelbundna sammankomster
(fram till och med B&B 4/93) då delar av styrelsen satt etiketter på Bild & Bubbla.
ÖVRIGA MÖTEN hölls…
• 7 juli, 15 september, 6 oktober, 20 oktober, 26 oktober och 28 oktober, då den på årsmötet
utsedda arbetsgruppen för Comiquiz planlade. Sistnämnda datum var själva tävlingskvällen. (Vi
var då hemma hos Olof och tog emot svar från sammalagt 17 lag. Staffars Serier från Stockholm
vann och ska hålla i arrangemanget 1994.)
• hos Håkan den 12 december, då vi sorterade Bild & Bubblor.
ALMÄNNA MÖTEN…
har vi (tyvärr) inte haft några. Varken Nordiskt Seriemöte eller Majmöte eller Luciamöte. Kanske

kan årsmötet 1994 bidra till att rycka upp verksamheten på den punkten?
ÅRSMÖTET avhölls…
torsdagen den 1 april hemma (!) hos Isabella.
DEN LOKALA VERKSAMHETEN har i övrigt kretsat kring…
Bok & Bibliotek i september, där föreningen planerade Seriefrämjandets aktiviteter. För sjätte året
i rad samarbetade vi med Serieakademin och delade monter med dem.
Dessutom ombesörjde ett antal av vår lokala styrelses ledamöter flytten av Bild & Bubblas
baknummerlager efter Serie Expo-mässan i november. Numera är det sålunda Göteborgs
Seriefrämjande (och ännu mer bestämt Håkan Andersson) som förvaltar detsamma lager.
På uppdrag av lokalstyrelsen
Per A J Andersson, sekr.

