
GÖTEBORGS
SERIEFRÄMJANDE                               (Ovan: Tony Darwiche' bidrag till
Verksamhetsberättelse för 1995-1996                           Comics-gästboken... )             

Lokalstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger härmed följande berättelse för verksamheten 
1995/96 (sedan förra årsmötet, alltså).

Föreningen har under den aktuella perioden haft elva (!) protokollförda styrelsemöten 
samt ett (!) övrigt möte. Den uppenbara obalansen mellan antalet styrelsemöten och de övriga 
mötena säger kanske något om föreningens (o)verksamhet. Mer om det nedan.

April 1996 har föreningen 100 betalande medlemmar (med postnummer 400 00–449 99). 
Om dessutom Seriefrämjandets medlemmar i Trestad med omnejd (450 00–479 99) räknas med 
uppgår medlemsantalet till 122 stycken, vilket är mer än på mycket länge och nästan obegripligt 
högt.

STYRELSEN har efter årsmötet 1995 bestått av…
Ingemar Bengtsson (ordförande), Per A J Andersson (sekreterare), Håkan Andersson (kassör), 
Mikael Tegebjer (vice ordförande) samt som övriga ledamöter Torsten Axberg, Helene Berglind och 
Olof Siverbo.

STYRELSEMÖTEN har hållits…
den 16 mars, 29 mars, 19 april, 30 maj, 15 juni, 22 augusti, 25 september, 10 oktober, 31 
oktober, 17 januari samt 19 februari. Inte för att det hör hit, men under året har delar av 
styrelsen dessutom varit inbegripen i diverse bordtennisövningar.

DET ÖVRIGA MÖTET hölls…
• 17 januari 1996, då det av skåningar arrangerade Comiquiz 95 något försenat avhölls. 
Föreningen, representerad av en nästan komplett styrelse plus Marcus Heed, placerade sig den här 
gången på en delad andraplats. Århus Tegneserieloge vann och kommer att hålla i 1996 års 
tillställning.

ÅRSMÖTET avhölls…
torsdagen den 14 mars i Optimala lokaler på Jungmansgatan 11. Det utlovade extrainslaget med 
den mångsidiga begåvningen David Nessle fick tyvärr utgå (David hade tagit fel på dag).

DEN LOKALA VERKSAMHETEN har bland annat kretsat kring…
Bok & Bibliotek i oktober. För åttonde året i rad samarbetade vi å SeF:s vägnar med Svenska 
Serieakademin och delade dess monter. Föreningen har fortsatt att förvalta Seriefrämjandets Bild 
& Bubbla-lager. Manetens serieutställning las tyvärr på is, och vår medverkan på Bokens dag i 
augusti blev inte heller det av under fjolåret. Det stora bolagiseringsbråket inom SeF drev upp 
styrelsens aktivitet under våren och sommaren, medan föreningens övriga aktiviteter las åt sidan. 
Under 1996 planerar vi dock att hålla i en artikelserie i Bild & Bubbla med anledning av den 
tecknade seriens 100 års-jubileum.



1995 var ett händelserikt år, om än på fel sätt. Aktiviteten utanför styrelsen har varit 
närmast obefintlig, och det är upp till medlemmarna – och Årsmötet – att bevisa att de vill ha en 
förändring.

Söndag 21 april 1996,
på uppdrag av lokalstyrelsen

Per A J Andersson, sekr.


