GÖTEBORGS
SERIEFRÄMJANDE
Verksamhetsberättelse för 1999-2000

(ovan: ur Comics-gästboken,
av David Nessle, 1999)

Lokalstyrelsen för Göteborgs Seriefrämjande avger härmed följande berättelse för verksamheten
under 1999-2000 (tiden sedan förra årsmötet, alltså).
Föreningen har under den aktuella perioden haft tre protokollförda styrelsemöten, diverse
Comiquiz-bestyr (vi var arrangörer!) samt i vanlig ordning en del bestyr i samband med höstens
bokmässa. Verksamheten var sålunda på låg men ändock relativt stabil nivå - åtminstone vad
själva styrelsen beträffar.
Mars 2000 hade föreningen cirka 62 betalande medlemmar (med postnummer
400 00–449 99). Detta är en minskning med cirka nio personer sedan föregående år.
STYRELSEN har efter årsmötet 1999 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 28 april, 31 augusti samt 1 mars.
ÅRSMÖTET avhölls…
den 28 april hos undertecknad (Slottsskogsgatan 6 D).
ALLMÄNNA MÖTEN…
... hade vi under året inga av. Om man inte räknar med...
• ... Comiquiz-kvällen, den 24 november. I vanlig ordning vann vi inte, vi arrangerade det
hela istället. Tyvärr kunde endast delar av styrelsen delta under själva tävlingskvällen samt under
efterarbetet, vilket till viss del låg bakom förseningen av...
RESULTATLISTA COMIQUIZ 99...
(där 15 deltagande lag - varav 13 fullföljde - kämpade om sammanlagt 207 poäng).
1. 171p - SeF SKÅNE (SE) (Joakim Gunnarsson, Henrik Hallberg, Jakob Hallin, Kalle Hermansson,
Christian Kindblad, Mats Källblad, Nils Kroon, Christer Nilsson, Peter Nilsson, Claes Reimerthi,
Germund Silvegren, Fredrik Strömberg)
2. 166p - IKOKKOU-KAN (fd Slavar hos Staffar), Stockholm (SE)
3. 154p - UPPSALA SERIEFRÄMJANDE (SE)
4. 151p - TEGN, Oslo (NO)
5. 150p - STRIP!, København (DK)
6. 142p - STOCKHOLMSLAGET (SE)
7. 140p - NAFS(k), Stockholm (SE)
8. 139p - ÅRHUS TEGNESERIELOGE (DK)
9. 131p - EGMONT SERIEFORLAGET, Oslo (NO)
10. 118p - FREDRIKSTAD TEGNESERIEFORUM (NO)
11. 117p - TEGNESERIEMUSEET I DANMARK (DK)
12. 111p - RAPTUS (NO)

13. 97p - BODØ TEGNESERIEFORUM (NO)
w-o. JENS BERGSTEN, Stockholm (SE)
w-o. ODENSE PIRANHA KLUB (DK)
DEN LOKALA VERKSAMHETEN i övrigt...
bestod bland annat i delad monter med Svenska Serieakademin på Bok & Bibliotek-mässan. Ett
antal hitresta från diverse väderstreck medförde ett än mer utökat engagemang från
Seriefrämjandet centralt (inklusive B&B-redaktionen) i mässarrangemanget.
• Arbetet med den seriehistoriska boken, baserad på den tidigare artikelserien i Bild &
Bubbla, fortsatte under året, om än kraftigt försenad. Huvudarbetet låg nu i händerna på den
utvalde (med)förläggaren Jemi Förlag (där en av grundarna råkar vara styrelseledamot i GbgSeF).
• Under våren 2000 drogs planerna för nya allmänna möten i delad regi med
Stadsbiblioteket (på Stadsbiblioteket) upp. Hur mycket/lite vi som förening nu än kommer att vara
inblandade återstår att se, men själva arrangerandet i sig är klart positivt för serieintresset här på
orten. Tre månatliga föredrag planeras inför hösten,
meddelar å uppdrag av lokalstyrelsen
Per A J Andersson, sekr.
lördagen den 15 april 2000

