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Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2021 - Ansökan
1. Organisation och kontaktuppgifter
Organisation och kontaktperson
Organisationens namn ska vara det namn som finns registrerat hos Skatteverket.
Under Kontaktperson skriver ni kontaktinformation till den person som skriver ansökan. Kommunikation sker under Mina sidor
via en meddelandefunktion som kopplas till e-postadressen som anges här. Det går bra att ange en gemensam e-post (exempelvis
info@exempel.se) och telefonnummer.
Organisationens namn
Seriefrämjandet

Organisationsnummer
802006-7784

Adress
Friisgatan 15 B

Postnummer och ort
214 21 MALMÖ

Kontaktperson
För- & Efternamn
JAMIL MANI

E-postadress
jamil.mani@serieframjandet.se

Telefon
040-661 40 73

Mobiltelefon
0707-222 654

Notifieringar
E-post
Organisationens hemsida
https://serieframjandet.se

Uppgifter för utbetalning
Kontotyp

Kontonummer

Plusgiro

17 36 15-6

Organisationsform
Ideell förening
Styrelsens ordförande
Vi behöver kontaktuppgifter till ordföranden som är ytterst ansvarig för organisationen och dess ekonomi.
Namn
Stef Gaines

E-postadress

Telefon

stef.gaines@serieframjandet.se

040-661 40 70

Bifoga aktuella stadgar
SeF Stadgar.pdf (191 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Medlemsantal 2020
Om ni exempelvis inte har några stödmedlemmar anger ni "0" i det fältet.
Antal
Antal enskilda personer som är medlemmar i föreningen

730

Antal organisationer som är medlemmar i föreningen

0

Antal stödmedlemmar eller motsvarande

90

Summering

820

2. Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2021
För handläggningen av ansökan är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om samma information finns i en
kompletterande bilaga. Om ni behöver ge mer detaljerad information kan ni bifoga en sådan i steg 7 Övriga bilagor.
Verksamhetsplanen innehåller följande avsnitt:
Målsättning
Verksamhetsbeskrivning
Organisation och personal
Jämställdhet
Lokaler och utrustning
Sammanfattning av planerade förändringar 2021
Långsiktig planering 2022-2023
Sammantaget ska ni ge en beskrivning av planerad verksamhet med information om nuläge och utveckling. Vi rekommenderar att ni
förbereder underlag till varje avsnitt innan ni börjar fylla i.
Målsättning
Beskriv den övergripande målsättningen för er verksamhet.
Seriefrämjandet ska sprida kunskap om tecknade serier. Föreningen ska arbeta aktivt inom seriekulturen, verka för mångfald, en
jämställd svensk seriekultur samt delta i den seriedebatt som förs.
Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamhetens innehåll och de arrangemang och aktiviteter ni genomför och planerar.
Seriefrämjandets verksamhet 2021 kommer att fortsätta det långsiktiga arbetet med att lyfta fram seriekonsten och skapa möten mellan
utövare och publik. Verksamheten är alltjämt bred och inkluderar mötesplatser, arbetsförmedlande insatser, utgivning och evenemang
såsom festivaler, utställningar och föreläsningar.
Seriecenter
Seriecenter är Seriefrämjandets centrum för tecknade serier i Malmö. Centret utgår från Kulturhuset Mazetti på Friisgatan 15 och
sträcker sig till galleriet Rum för serier på Friisgatan 12 och vidare till Svenskt Seriearkiv på Friisgatan 19. Föreningens löpande
verksamhet drivs från kansliet på Seriecenter.
Serieförmedlingen
Serieförmedlingen är Seriefrämjandets arbetsförmedlande verksamhet. Förmedlingen verkar för att främja de yrkesaktiva
medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden och sprida kunskap om hur tecknade serier kan användas för olika typer av uppdrag. Det
rör sig om allt från workshops för grundskolan till serieteckningsuppdrag för företag eller andra uppdragsgivare.
Serieförmedlingen är en så kallad centrumbildning, som liksom medlemsbaserade organisationer inom andra konstformer arbetar
nationellt för att främja kultur och stärka de professionella kulturaktörerna.
Rum för serier och utställningar
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Rum för serier är Seriefrämjandets galleri och mötesplats i Malmö. Galleriet har drivits sedan 2015 och har fram till idag visat ett
tjugotal utställningar som nått tiotusentals besökare i olika åldrar och med olika intressen. Parallellt med utställningarna arrangeras
evenemang som till exempel föreläsningar, releasefester och workshops. Verksamheten löper på under året med nya utställningar och
evenemang.
Dessutom arbetar Seriefrämjandet med vandringsutställningar som visas på olika platser runt om i landet.
Svenskt Seriearkiv och Seriedatabasen Yggdrasil
Seriearkivet startades 2003 och finns sedan 2014 vid Malmö stadsarkiv. Samlingarna omfattar över 300 hyllmeter material, häribland
10 000 serieoriginal, 25 000 seriepublikationer, Sveriges största klippsamling av artiklar om serier, reklammaterial, med mera. Arkivet
tar emot både besök och donationer av material på löpande basis.
Under 2021 fortsätter det fleråriga projektet Seriedatabasen Yggdrasil att drivas utifrån arkivet, vilket digitaliserar information om
serieutgivningen i Sverige.
Bild & Bubbla och publikationer
Seriefrämjandet publicerar varje år tidskrifter och böcker om och med serier. Flaggskeppet är tidskriften Bild & Bubbla som korades
till Årets kulturtidskrift 2019 och som utkommer kvartalsvis även under 2021.
Utöver tidskriften produceras trycksaker och publikationer för olika delar av verksamheten, däribland medlemskatalogen Vi skapar
serier.
Internationellt utbyte och samverkan
Seriefrämjandet har arbetat länge med en internationell utblick för att föra ut de svenska serierna även utanför vårt lands gränser. Vi
har de senaste åren bland annat arrangerat en utställning i Tyskland och genomfört en omfattande samnordisk satsning i Frankrike.
För 2021 är planen att satsa på den nordamerikanska seriemarknaden med fokus på The Toronto Comic Arts Festival en viktig
kanadensisk mötesplats för seriekulturen.
Seriefrämjandet samverkar även med aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Här kan nämnas serieförlag som Egmont
Publishing och Apart, lärosäten som Malmö universitet och Serieskolan i Malmö samt andra centrumbildningar som Författarcentrum
och Centrum för dramatik.
Malmöperspektiv
Seriefrämjandet verkar nationellt utifrån sätet i Malmö och arbetar med ett särskilt skånskt perspektiv. Att utgångspunkten är Malmö
och Skåne har lett till att vi lokalt och regionalt har ett välutvecklat kontaktnätverk, en stor andel av våra medlemmar och att vi här
genomför ett stort antal aktiviteter och evenemang.
Besöksstatistik och evenemang
När man blickar tillbaka på de senaste åren visar besöksstatistiken på Malmöperspektivet. Under 2018 arrangerades 81 evenemang
som nådde fler än 15 000 personer i Malmö, av de totalt 312 evenemangen och cirka 54 000 personerna nationellt och internationellt.
För 2019 var sifforna 58 evenemang och närmare 11 000 personer i Malmö, av de totalt 182 evenemangen och cirka 60 000
personerna. Sammantaget har närmare en tredjedel av våra besökare funnits i Malmö.
Samverkan i Malmö
Vi samverkar också med många lokala parter, däribland Malmö universitet, Serieskolan i Malmö, centrumbildningarnas regionala
kontor och AF Kultur Media, Egmont Publishing, Folkets Bio, ABF, IRO, Tusen Serier och Återskapa. Vi har också bjudit hit
internationella gäster som fått komma och uppleva, göra utbyten och skapa kontakter inom den lokala seriekulturen.
Kommunal verksamhet 2021
Under 2021 kommer vi att fortsätta arbeta med det skånska perspektivet. Viktiga delar är kärnverksamheten på Seriecenter,
utställningsverksamheten vid Rum för serier, och förstås evenemang och samarbeten runt om i Malmö.
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Organisation och personal
Beskriv här nuläge och planering för
organisationens uppbyggnad, ledning och ansvarsfördelning
anställd personal och arbetsuppgifter
Seriefrämjandet grundades 1968 och är Sveriges organisation för konstformen tecknade serier. Seriefrämjandet har sitt säte på
Seriecenter i Malmö. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och styrelsen överser verkställande av årsmötets beslut och
föreningens verksamhet. Kansliet ansvarar för och driver den löpande verksamheten.
Personal
På Seriefrämjandets kansli, galleri och arkiv finns personal motsvarande närmare nio heltidstjänster. Personalen består av
verksamhetsledare, systemansvarig, ekonom, projektledare, administratör, kanslist och projektassistenter. Dessutom engageras extern
kompetens för olika uppdrag, såsom projektledning och formgivning.
Personal - omfattning
Ange antal anställda omräknat till normala heltidsanställningar per kalenderår. Exempelvis innebär 1 heltidsanställd och 1
halvtidsanställd under hela året 1,5.
Konstnärlig personal: utövande konstnärlig personal. Skådespelare, musiker, dansare, regissörer, bildkonstnärer,
författare etc.
Administrativ och teknisk personal: ledning, producenter, assistenter, ljud- och ljustekniker etc.
Övrig personal: städpersonal, garderobspersonal etc.
Preliminärt 2020

Planerat 2021

Konstnärlig personal

0

0

Administrativ och teknisk personal

9

7

Övrig personal

0

0

Summering

9

7

Jämställdhet
Beskriv organisation, verksamhet och publik ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur ni arbetar med jämställdhetsfrågor.
Jämställdhetsarbete pågår löpande. För organisationen är målet att ha en jämn könsfördelning bland medlemmar, förtroendevalda och
medarbetare. För den utåtriktade verksamheten finns jämställdhetsperspektiv vid evenemang och andra aktiviteter. För publiken är
målet att verksamheten ska vara till för alla.
Lokaler och utrustning
Beskriv här nuläge och planering för
permanenta och tillfälliga lokaler i Malmö
teknik och utrustning
Uppgifter om hyreskontrakt lämnas i nästa fråga.
Seriefrämjandet har lokaler på Kulturhuset Mazetti i Malmö som utgörs av kansli, serieverkstad, seriestudio och förråd på
Föreningsgatan 15 B. Föreningen har också lokaler vid Malmö stadsarkiv för seriearkivet och projektet Yggdrasil på Föreningsgatan
19. Samt lokaler för galleriet Rum för serier på Friisgatan 12.
Seriefrämjandets har inventarier och teknisk utrustning såsom datorer, kopiatorer, skannrar, fotoutrustning, storformatsskrivare och
servrar. Utrustningen är anpassad för serieverksamhet och kan till exempel producera utställningar och digitalisera serieoriginal.
Seriefrämjandet tillhandahåller även infrastruktur för bredband och IT-miljö för andra organisationer, inklusive Inkonst, Danscentrum
Syd, Riksteatern Skåne och Serieskolan/Kvarnby Folkhögskola.
Hyr ni permanenta lokaler?
Ja
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Förhyrda lokaler
Typ av lokal kan exempelvis vara scen, repetitionslokal, verkstad, kontor eller galleri.

Typ av lokal

Adress

Kontraktstid t o
m

Yta i kvm

För
publika
lokaler:
max antal
publik

Kontor

Friisgatan 15 B

22

2021-08-31

0

Förråd

Friisgatan 15 B

44

2021-12-31

0

Studio

Friisgatan 15 B

64

2021-08-31

0

Arkiv

Friisgatan 19

38

2021-12-31

0

Galleri

Friisgatan 12

157

2022-12-31

100

Sammanfattning av planerade förändringar 2021
Beskriv kort planerade väsentliga förändringar under 2021 jämfört med tidigare. Det kan exempelvis gälla innehåll, omfattning,
organisation, personal och lokaler.
De förändringar ni beskriver ska relatera till er verksamhet före påverkan av corona-pandemin.
Utvecklingsplaner i Malmö Rum för serier
Utvecklingsplanerna för Malmö 2021 syftar till att säkra och vidareutveckla Rum för serier i Malmö så att galleriet kan fortsätta drivas
med hög kvalitet och nå ut till en ännu bredare publik. Rum för serier är en viktig, öppen och tillgänglig plats för tecknade serier, där
besökare i alla åldrar kan möta seriekulturen, inte bara genom utställningar, utan också genom föreläsningar, workshops med mera.
Långsiktig planering 2022-2023
Sammanfatta kort planerade väsentliga förändringar och förväntad utveckling för 2022-2023.
Utvecklingsplanerna för de kommande åren syftar till att stärka verksamheten och följande områden är prioriterade:
1. Utställningsverksamheten
Att säkra och vidareutveckla Rum för serier i Malmö så att galleriet kan fortsätta drivas med hög kvalitet och nå ut till en ännu bredare
publik.
2. Den arbetsförmedlande verksamheten
Att fortsätta utveckla Serieförmedlingen för att i ännu högre grad stötta de yrkesaktiva medlemmarna, vidga arbetsmarknaden för
serier och främja svensk seriekultur.
3. Arkivverksamheten
Att finansiera Svenskt Seriearkiv för att kunna driva en löpande högkvalitativ verksamhet som bevarar och sprider kunskap om svensk
serie- och kulturhistoria.

3. Målgrupper och kommunikation
Målgrupper i Malmö - vilka vill ni nå och varför?
Det kan exempelvis gälla åldersgrupper, kön, geografisk hemvist eller språklig bakgrund. Om ni riktar er till nya eller återkommande
målgrupper kan också vara viktigt. Tänk även på att ta med information om tillgänglighet för personer med funktionsvariation.
Statistik över publik/deltagare vid arrangemang och aktiviteter anges i steg 6 Verksamhetsstatistik.
Seriefrämjandet är en ideell förening som vänder sig till alla, oavsett kön, ålder eller kulturell bakgrund. Föreningen strävar särskilt
efter att nå ut till fler unga för att stimulera till framtida serieintresse och till fler yrkesaktiva för att stärka kulturområdet.
Verksamheten har de senaste åren nått 50 00060 000 personer per år nationellt och internationellt. För 2021 är förväntningen att nå
omkring 60 000 personer genom cirka 150 evenemang. I Malmö väntas vi nå omkring 10 00015 000 personer med cirka 4060
evenemang.

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124

Datum
2020-05-25 11:35

Ärendenummer
#31744

Inskickat av: Seriefrämjandet (JAMIL
MANI)

Sida
6(9)

Hur ska ni nå era målgrupper?
Beskriv er kommunikation och marknadsföring och vilka kommunikationskanaler ni planerar att använda.
Publikarbete och marknadsföring
Den utåtriktade verksamheten innefattar festivaler, utställningar, föreläsningar, workshops, scenframträdanden och andra evenemang. I
arbetet eftersträvas både bredd och djup för att nå så många serieintresserade som möjligt.
Marknadsföringen sker via webbplatser, sociala medier, nyhetsbrev, trycksaker, annonser och andra kanaler. I kommunikationsarbetet
tillämpas samma principer som för föreningen i stort, det vill säga att alla ska kunna känna sig inkluderade.

Aktuella kommunikationsinsatser
Bifoga eller länka till aktuellt material i urval från 2020. Det kan exempelvis vara trycksaker, webbsidor eller säsongsprogram.
RFS Affisch Seriematriarkatet.pdf (1,07 MB)
RFS Affisch statarna.pdf (321 KB)
SeF Nyhetsbrev 2020-02-21.pdf (1,02 MB)
RFS Affisch Graner.pdf (209 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Lägg till länkar
Beskrivning av länk

Länk

Seriefrämjandets huvudsida

https://serieframjandet.se

Seriefrämjandets Facebooksida

facebook.com/Serieframja

Rum för seriers Facebooksida

facebook.com/rumforserie

Bild & Bubblas webbsida

https://bildobubbla.se

4. Resultat och effekter
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Resultat och effekter
Beskriv och motivera kort om och hur er verksamhet bidrar till
utveckling av Malmös kulturliv
god tillgänglighet för publik och medverkande med olika bakgrund och förutsättningar
goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Malmö
Utveckling av Malmös kulturliv
Seriefrämjandets verksamhet bidrar till utvecklingen av Malmös kulturliv och möjliggör att konstformen tecknade serier spelar en
aktiv och betydande roll. Att föreningens säte och kansli finns i Malmö medför att en unik och omfattande verksamhet för tecknade
serier drivs och utvecklas i staden.
Sedan slutet av 90-talet har Seriefrämjandets verksamhet utgått från Malmö. Föreningen har arrangerat ett växande antal festivaler,
utställningar, föreläsningar, workshops och andra evenemang. Utvecklingen har ständigt gått framåt, med exempel som startandet av
en festival för barn och unga 2001, bildandet av Seriecenter 2005, utvecklingen av Svenskt Seriearkiv vid Malmö stadsarkiv 2014 och
bildandet av galleriet Rum för serier 2015.
Seriefrämjandet har också verkat för att samla stadens seriekulturliv och lyfta fram begreppet Seriestaden Malmö.
Tillgänglighet
Seriefrämjandet arbetar aktivt för att verksamheten i Malmö ska vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar. Det kan
handla om att säkerställa att våra evenemang är tillgängliga för alla, att de som medverkar i våra evenemang har olika bakgrund och att
den information som produceras når ut till så många som möjligt.
Kulturskapare
Seriefrämjandet verkar för att utveckla seriekulturen både för kulturskaparna och publiken. Genom att vara en så kallad
centrumbildning med stöd från Kulturrådet arbetar föreningen för att utveckla möjligheterna och förbättra villkoren på
arbetsmarknaden för yrkesaktiva inom tecknade serier. Seriefrämjandet är en av de få centrumbildningarna som har huvudkontor
utanför Stockholm.
Eftersom Malmö är framträdande på serieområdet är många av våra yrkesaktiva medlemmar också verksamma i staden. Genom att
arrangera aktiviteter för och med medlemmarna, förmedla professionella uppdrag samt erbjuda information och rådgivning om
tecknade serier för publik och uppdragsgivare fungerar föreningen som knutpunkt för de professionella kulturskaparna.

5. Ekonomi
Sökt belopp och totala intäkter för 2021
Summorna ska vara desamma som ni anger i ekonomibilagan.
Ange belopp i kronor
Sökt belopp för verksamhetsstöd från Malmö kulturnämnd

90000

Budgeterade totala intäkter

7000000

Bilaga för ekonomi
Bifoga den ifyllda ekonomibilagan här.
SeF Verksamhetsstod 2021 - Ekonomibilaga.xlsx (20 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Kommentarer till ekonomibilagan
Det kan vara värdet av insatser som inte syns i budgeten, till exempel från sponsorer och samarbetsparter eller ideellt arbete. Annan
viktig information kan handla om större förändringar.
Ekonomi
Utställningsverksamheten förutsätter intäkter från både stöd och försäljning men är resurskrävande. För att kunna driva den krävs
lokaler, personal, el, försäkring, larm, produktion och så vidare. Verksamheten är nu hotad och för att kunna fortsätta driva
verksamheten i hjärtat av staden söker vi ökat verksamhetsbidrag från Malmö stad.
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Har ni pågående verksamhetsstöd?
Ja

6. Verksamhetsstatistik
Genomför ni publika kulturarrangemang?
Ja
Publika arrangemang i Malmö
Här fyller ni i information om arrangemang som riktas till en offentlig publik samt till barn och unga inom förskola och skola. Fyll i
uppgifter om olika slags arrangemang på separata rader.
Typ av arrangemang
Exempelvis föreställning, utställning, föredrag, seminarium, visning, konsert eller workshop.
Ange även om det är exempelvis gästspel, samarrangemang, eller på olika platser.
Varje egen större produktion namnges på separata rader. Gäller främst för scenkonst.
Publikantal
Om publiken vid samma tillfälle besöker flera arrangemang ska de bara räknas en gång. Gäller exempelvis vid festivaler
eller föreställningar med ett påföljande samtal.

Typ av arrangemang

Prel. antal
arr. 2020

Målgrupp

Prel. antal
publik 2020

Planerat
antal arr.
2021

Planerat
antal publik
2021

Utställningar

Offentlig

10

10000

10

10000

Föreläsningar och workshops

Offentlig

20

1000

20

1000

Övrigt

Offentlig

30

2000

30

2000

60

13000

60

13000

Summering

Publika arrangemang utanför Malmö
Typ av arrangemang

Prel. antal arr. 2020

Prel. antal publik
2020

Planerat antal arr.
2021

Planerat antal
publik 2021

Utställningar

30

10000

30

10000

Mässor

10

30000

10

30000

Övrigt

100

20000

100

20000

Summering

140

60000

140

60000

Är ni en teater- eller dansgrupp?
Klicka på Hjälp för att se vilka organisationer med återkommande verksamhetsstöd som ska svara på frågan.
Nej
Har ni verksamhet som inte riktar sig till en publik?
Det kan exempelvis vara kurser, workshops, branschträffar eller daglig träning (såsom dans).
Ja
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Andra aktiviteter i Malmö
Viktig information kan vara:
Typ av aktiviteter, målgrupper och eventuella samarbetsparter. Målgrupper kan exempelvis vara deltagare inom

en viss åldersgrupp, medlemmar eller professionella utövare inom ett konstområde
Omfattning. Exempelvis antal aktiviteter och deltagare under 2021.
A ntal enskilda personer som deltar aktivt i verksamheten och hur många av dessa som är Malmöbaserade. Ange
preliminärt för 2020 och planerat för 2021.
Ta inte med uppgifter om repetitioner, medlemsmöten, arbetsmöten eller liknande.
För 2020 och 2021 planeras workshops med kompetensutveckling för medlemmar i Malmö, Göteborg och Stockholm, liksom tidigare
år. I Malmö kan det handla om cirka 3050 medlemmar per år.

7. Övriga bilagor
Övriga bilagor
Det kan exempelvis vara en fördjupad verksamhetsplan eller en extra bilaga om budgeten.
SeF Verksamhetsplan 2021.pdf (1,32 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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