GÖTEBORGS
SERIEFRÄMJANDE
Verksamhetsberättelse för 1994-1995

(Ovan: Camilla "Millan" Erikssonbidrag till Comics-gästboken... )

tisdag 14 mars 1995
Lokalstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger härmed följande berättelse för verksamheten
1994/95 (sedan förra årsmötet, alltså).
Föreningen har under den aktuella perioden haft sex protokollförda styrelsemöten (varav
ett endast rådgivande) samt sju icke protokollförda möten.
Mars 1995 hade föreningen ett knappt femtiotal (?) betalande medlemmar plus några
dussintal som inte hunnit (velat?) förnya.
STYRELSEN har efter årsmötet 1994 bestått av…
Ingemar Bengtsson (ordförande), Per A J Andersson (sekreterare), Håkan Andersson (kassör),
Mikael Tegebjer (vice ordförande) samt som övriga ledamöter Torsten Axberg, Olof Siverbo och Alf
Yngve.
STYRELSEMÖTEN har hållits…
den 26 mars, 5 april, 2 juni, 1 september, 2 oktober och 31 januari.
ÖVRIGA MÖTEN hölls…
• 5 maj (»Frågesport«), 2 juni (»Hur låter det när man slår nå’n på käften?«), 1 september
(»Serier i högupplösning«), 6 oktober (»Bland rödluvor och knäppgökar«), 3 november (»Ingemar
Bengtsson, Angoulême och jag«), 16 november (»Comiquiz 94«) och 1 december (»Lille Skutt
efter sex«). Alla var allmänna medlemsmöten med visst undantag för Comiquiz-kvällen, där
Göteborgs Seriefrämjande den här gången placerade sig på fjärde plats (i skrivande stund ännu
obekräftat). Medlemsantalet på mötena har tyvärr inte varit något att hurra för…
ÅRSMÖTET avhölls…
lördagen den 26 mars på Jungmansgatan 11, very c/o Optimal Press och med den malmöitiske
hedersgästen Christian Kindblad som gästföreläsare.
DEN LOKALA VERKSAMHETEN har i övrigt kretsat kring…
Bok & Bibliotek i oktober, där föreningen planerade Seriefrämjandets aktiviteter. För sjunde året i
rad samarbetade vi med Svenska Serieakademin och delade monter med dem. Föreningen har
fortsatt att förvalta Seriefrämjandets baknummerlager av Bild & Bubbla. Vi har inlett samarbete
med galleri Maneten inför deras serieutställning senare under 1995 och skissat på medverkan på
Bokens dag i augusti.
Summa summarum var 1994 ett relativt aktivt år. Hur blir 1995?
På uppdrag av lokalstyrelsen
Per A J Andersson, sekr.

