
GÖTEBORGS
SERIEFRÄMJANDE                               (ovan: från Comicland-resan i juni,
Verksamhetsberättelse för 1997-1998                           fotat av Per A J Andersson )             

Lokalstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger härmed följande berättelse för verksamheten 
under 1997/98 (tiden sedan förra årsmötet, alltså).

Föreningen har under den aktuella perioden haft fyra protokollförda styrelsemöten, ett 
Comiquiz-möte samt ett stort antal arbetsmöten för artikelserien. Så långt är beskrivningen 
densamma som året före, faktiskt!

Februari 1998 hade föreningen 79 betalande medlemmar (med postnummer 
400 00–449 99). Detta är faktiskt en ökning med ett tiotal personer sedan föregående år.

STYRELSEN har efter årsmötet 1997 bestått av…
Ingemar Bengtsson (ordf.), Per A J Andersson (sekr.), Håkan Andersson (kass.), Mikael Tegebjer 
(vice ordf.) samt som övriga ledamöter Torsten Axberg, Helene Berglind, Thomas Fels, Tommy 
Silverros och Olof Siverbo.

STYRELSEMÖTEN har hållits…
den 19 mars, 2 april, 10 december samt 11 januari.

ÖVRIGA MÖTEN…
Styrelsen tog sig återigen i kragen och arrangerade sex stycken månadsmöten. Tyvärr blev 
uppslutningen inte den allra bästa, och särskilt saknades initiativtagaren själv – Tommy Silverros.

• 14 maj visade Göteborgs enda serieförlag, Optimal Press, upp sig.
• 28 juni bilade vi ner till Comicland i Köinge, för att beskåda museum, park och butik.
• 10 september presenterades den underfundiga serien »Pogo«.
• 22 oktober blev ett inför-mässan-möte, sedan den ordinarie programpunkten med Will 

Eisner tvingats utgå.
• 18 (flyttat från den 19:e) november var en filmkväll, med bland annat »Pinocchio«.
• 10 december lussade vi ut vårt serieår med glögg, pepparkakor och Disneys »En 

julsaga« på video. 
Dessutom deltog vi traditionsenligt i Comiquiz den 26 november, där sju seriekunniga 

(varav fem ur styrelsen) representerade föreningen. Vi blev återigen tvåa, denna gång efter Århus 
Tegneserieloge.

ÅRSMÖTET avhölls…
den 19 mars i Optimala lokaler på Jungmansgatan 11.

DEN LOKALA VERKSAMHETEN i övrigt…



bestod bland annat i delad monter med Svenska Serieakademin på Bok & Bibliotek-mässan. 
Mässan blev en trevlig tillställning med både nederländare, skåningar och amerikaner (bosatta på 
båda sidor av Atlanten). Sex niondelar av styrelsen avslutade arbetet med B&B-artikelserien »100 
års serier«, av vilken det finns långt gångna planer på en bokversion. Dessutom har styrelsen 
under början av 1998 engagerat sig i Urhunden-artiklar samt suttit i möte med Göteborgs 
stadsbibliotek, ett ställe det både hålls föredrag och köps in utländska serier.

Summering: Under året var styrelsen sysselsatt. Får man nu bara hoppas på lite fler aktiva 
medlemmar?

lördag 4 april 1998,
på uppdrag av lokalstyrelsen

Per A J Andersson, sekr.


