
Göteborgs Seriefrämjande
Verksamhetsberättelse 2020–2021
Lokalföreningen har sedan förra årsmötet, den 26 juni 2020, deltagit i Comiquiz, visat film, varit på 
seriefestival, fått en seriedonation och arrangerat ett styrelsemöte.

Fakta om föreningen
I maj 2021 hade vi 101 betalande medlemmar i vårt upptagningsområde – de med postnummer 40000-53999. 
Det innebär Göteborgsområdet samt Trestad/Bohus-Dal och Sjuhärad. Under föregående år var siffran 102 
medlemmar.

Styrelsen har efter årsmötet 2020 bestått av Karin Landin (ordförande), Magnus Strandberg (vice ordförande), 
Aleksandra (Sandra) Petojevic (kassör), Per A.J. Andersson (sekreterare) samt Gunnar Ekolin.

Ett styrelsemöte har arrangerats under året. Det var det konstituerande mötet direkt efter årsmötet den 26 juni. 
Därutöver har praktiska göromål hanterats av styrelsen via mejl, telefon och under de olika medlemsmötena. 
Dessutom har vi haft ett separat planeringsmöte för videokvällar (27/11).

Årets verksamhet:

– Videokvällar
Fyra videokvällar i privat regi arrangerades under hösten och sju (varav ett i skrivande stund återstår) 
videokvällar under våren. ”Coronasäkra” avstånd praktiserades. Det som visades var:

• 18/9 – Leafy, a Hen into the Wild (Madangeul naon amtak, Oh Sung-yoon, 2011)
• 16/10 – I pratbubblans värld (två TV-serieavsnitt från 1969 av Sture Hegerfors och Lars-Gunnar Björklund) 
+ Påhittiga Johansson (med Åke Grönberg, 1950)
• 6/11 – When the Wind Blows (Jimmy T. Murakami, 1986)
• 4/12 – ”Kavalkad 2020” (inledningsavsnitten från sex intressanta anime-TV-serier från 2020)
• 8/1 + 15/1 – Sing ”Yesterday” for Me (Iesutadei o utatte, ep. 1–12, Yoshiyuki Fujiwara/Doga Kobo, 2020)
• 12/2 – Tintin och jag (Anders Østergaard, 2003) + animerat med ”Lucky Luke”
• 19/3 – My Beautiful Girl Mari (Mariiyagi, Kang Min-suk, 2002)
• 9/4 + 16/4 – Ascendance of a Bookworm (Honzuki no gekokujō, Mitsuru Hongo, 2020 – säsong 2)
+ (snart) • 21/5 – A Whisker Away (Nakitai watashi wa neko wo kaburu, Junichi Satō, 2020)

– Inga biobesök, ingen loppis
På grund av pandemin stängdes Göteborgs bioverksamhet nästan helt ner, och vi samlade därför inte till några 
biobesök under året. Pandemin förhindrade även 2021 (föreningens medverkan i) Majorna Megaloppis.

– Seriefestival
Däremot deltog föreningen 24/10 med personal till det halvdigitala Seriefest i Väst, där vi bemannade 
mottagningen i Lagerhuset. Information om föreningen samt diverse kulturgods förevisades för intresserade.

– Comiquiz
Föreningen deltog med lag i frågetävlingen Comiquiz, som det här året arrangerades 14/11 i norsk regi.

– Seriedonation
Även detta år fick vi en donation till föreningen. Det var tidigare FrukostAnime-arrangören Tobias Lind som 
16/10 skänkte japanskt kulturgods till föreningen och där en stor del sålts vidare till föreningsmedlemmar.

Årsmöte
Göteborgs Seriefrämjande kallar slutligen till årsmöte den 28 maj, då ny styrelse ska väljas.

På uppdrag av föreningsstyrelsen,
Per A.J. Andersson, sekreterare
7 maj 2021


