	
  

Verksamhetsberättelse 2015 för Seriefrämjandets lokalförening Skåne.
Under 2015 höll lokalföreningen ett årsmöte och sju övriga möten på Serieskolan i Malmö.
Decembermötet ägnades åt tävlingar och olika godsaker, majmötet var ett studiebesök på
Svenskt seriearkiv, årets övriga möten hade ett föredrag som huvudpunkt. Här följer en lista
på vem som talade om vad:
9 februari Christian Kindblad och Claes Reimerthi om öl i serier.
9 mars Mattias Elftorp om projektet Tusen serier. Årsmöte
13 april Fanny M. Bystedt om cosplay.
11 maj Studiebesök på Svenskt seriearkiv under ledning av Thomas Storn.
14 september Rene Engström om webserier, bland annat den egna Anders Loves Maria.
12 oktober Malin Reimerthi om det berättartekniska fenomenet ”women in refrigerators”.
9 november Joakim Gunnarsson om serien Katten Nils.
14 december Julmöte med tävlingar och godsaker.
Sedan 1982 har SeF Skåne (tidigare SeF Malmö/Lund) hållit 251 föredrag. På 33 år blir det
7,6 föredrag per år.
På mötena har det även förekommit information, recensioner, diskussioner samt
pausförtäring. Mest välbesökt var septembermötet med 26 deltagare, glesast var mars med 11
stycken. Genomsnittet var 16,75 – drygt en mer än 2014!
Under 2015 hölls tre styrelsemöten. Styrelsen bestod av Claes Reimerthi (ordförande), Nils
Kroon (kassör), Natalia Batista (vice ordförande, avgick ur styrelsen i november), Christer
Nilsson (sekreterare), Christian Kindblad (programsekreterare), Lars Kristoffersson
(klubbmästare) samt Hans Holm och Peter Wallström (ministrar utan portföljer). Caj Byqvist
var föreningens revisor.
Under hösten publicerades en enkät på nätet med frågor om lokalföreningens verksamhet som
medlemmarna kunde gå in och svara på. Resultatet utvärderas av styrelsen.
21 november deltog Seriefrämjandet Skåne med ett lag i Comiquiz. Laget kom på tredje plats.
Liksom föregående år var en del av lokalföreningens medlemmar aktiva i SeF Riks,
exempelvis i styrelsen, Urhundenjuryn, B&B-redaktionen, Svenskt Seriearkiv och på
Seriecenter i Malmö.
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