GÖTEBORGS
SERIEFRÄMJANDE
Verksamhetsberättelse för 1998-1999

(ovan: ur Comics-gästboken,
av Martin Weichert, 1998)

Lokalstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger härmed följande berättelse för verksamheten
under 1998/99 (tiden sedan förra årsmötet, alltså).
Föreningen har under den aktuella perioden haft fyra protokollförda styrelsemöten, ett
Comiquiz-möte samt några arbetsmöten för den kommande seriehistorieboken. Dessutom hade vi
filmträff i december. Vi fortsatte enligt receptet "aktiv höst, i övrigt nja".
Mars 1999 hade föreningen cirka 71 betalande medlemmar (med postnummer
400 00–449 99). Detta är en minskning med ett halvdussin personer sedan föregående år.
STYRELSEN har efter årsmötet 1998 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 och Olof
Siverbo.
STYRELSEMÖTEN arrangerades...
den 23 maj, 16 september, 14 oktober och 28 mars.
ÅRSMÖTET avhölls…
den 4 april hos Tidskriftsverkstaden i Väst (Vallgatan 29).
ALLMÄNNA MÖTEN…
Lokalföreningen (och inte minst Ingemar och Micke) blev under året inblandad i Inge-Marie Meyers
föredragsserie på Stadsbiblioteket (hon hade under våren lyckats få dit Isabella Nilsson, Monica
Hellström, och Max Andersson). De höstmöten som arrangerades med lokalföreningens
medverkan presenterades av/Fredrik Jonsson, Anders Westerberg och Johan Wanloo/Mikael
Tegebjer. Tillströmningen av folk var åtminstone delvis överraskande god.
• Ett allmänt möte hade vi dessutom helt på egen hand den 16 december, när vi tittade på
film (hos Helene).
• Tämligen allmänt var väl också Comiquiz-kvällen, den 25 november. Vi vann inte (*det*
börjar i alla fall bli en tradition!), och det lär vi inte heller göra 1999. Vi ska istället arrangera det
hela...
DEN LOKALA VERKSAMHETEN i övrigt...
bestod bland annat i delad monter med Svenska Serieakademin på Bok & Bibliotek-mässan. På
1998 års mässa fanns en hel del ankinslag, där seriefrämjare stod som Speakers Cornerpresentatörer.
• Planerna för den seriehistoriska boken, baserad på den tidigare artikelserien i Bild &
Bubbla, började anta en allt mer fast form.
Summa summarum ett rätt så aktivt år, trots att styrelsen varit latare än på länge. Åtminstone
kändes det så,
meddelar å uppdrag av lokalstyrelsen
Per A J Andersson, sekr.
tisdagen den 27 april 1999

