#1 - 2019

Kallelse från Grafik i Väst

till extra årsmöte söndagen 20 januari kl.
16.30 i galleriet på Storgatan 20 i Göteborg
Dagordning:
1.

Anteckning av mötesdeltagare.

2.

Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, justeringsmän.

3.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

4.

Fastställande av röstlängd.

5.

Fastställande av dagordning.

6.

Anmälan av övriga förslag och frågor som inte anmälts i förväg.

7.

Av styrelsen eller enskild medlem i förväg anmälda frågor.
•

a.

Styrelsens förslag till ändrad serviceavgift till motsvarande 200.-/mån

•

b.

Förslag om införande av reducerad årsavgift för studerande, 25% av

ordinarie avgift.
•

c.

Förslag om införande av reducerad årsavgift för pensionärer, 90% av

ordinarie avgift..
•

d.

Förslag om införande av reducerad årsavgift för medlemmar med

särskilt dålig ekonomi, 50% av ordinarie avgift. Beviljas efter skriftlig

ansökan med referens till normalbeloppet (se bilaga) Detta förslag är
aktuellt bara om serviceavgiften bestäms till minst 1600.-/år
•

e.

Fastställande av förmedlingsavgiftens storlek vid försäljning av

grafiska blad. Förslag om serviceavgift i förhållande till försäljningsnivå
har framförts.
•

f.

Övriga i förväg anmälda förslag och frågor

•

g.

Stadgeändring ang tidpunkt för när den av årsmötet beslutade

serviceavgiften skall betalas. De två sista meningarna i stadgarnas §2C
föreslås strukna: ”Fakturor på serviceavgift skickas ut i början av året.
Eventuella ändringar av serviceavgiftens storlek som beslutas av
årsmöte, gäller från nästföljade kalenderår.”
(Första dragningen)
8.

Fastställande av årsavgifter.

9.

Övriga förslag och frågor.

Bakgrund:
Under 2018 har det stått klart att Grafik i Väst lever under mycket vanskliga
ekonomiska villkor. Styrelsen har därför sökt nya potentiella köpare och nya
kundgrupper. Detta har i någon mån lyckats, särskilt i och med satsningen på
samarbetet med kinesiska kollegor som öppnat för en kinesisk publik. Det
räcker dock inte. Styrelsen har också arbetat med marknadsföring. Vi gjorde en
marknadsanalys och utsåg en marknadsföringsgrupp. Förhoppningen är att
marknadsföringen skall kunna bli mer rationell och finna och lägga till ytterligare
nya kundgrupper.

Grafik i Västs försäljning sjönk under året. Den nya marknadsföringen har inte
hunnit få effekt. Inga stora inköp gjordes och föreningens kassa tömdes
successivt. Under hösten blev konkurshotet allvarligt, trenden pekade på att
pengarna skulle ta slut inom några månader.
Styrelsen varslade då Anna om uppsägning och kallade, efter ett särskilt,

förberedande arbetsmöte, till höstmöte. Detta är tredje gången föreningen
befinner sig på ruinens brant.
Styrelsens förslag är, för att möta den akuta krisen, att vädja om att medlemmar
måtte köpa andelar à 2000.-. Sådana andelar tecknades, för att få igång GiV i
starten 1991, av föreningens grundare och innehas i nuläget av 44 medlemmar.
Under december 2018 gjordes, till all lycka, några större inköp som gett
föreningen någon respit. Det ekonomiska trycket har lättat något litet.
För att säkra ekonomin från 2019 och framåt, föreslås en höjd serviceavgift, till
en nivå som delvis skulle kunna göra föreningen oberoende av
försäljningsprovision. Att visa och sälja medlemmarnas verk är fortfarande
huvuddelen GiVs verksamhet och vi kommer fortsatt att vara beroende av
försäljningsprovision, men vi skulle få ett utvidgat handlingsutrymme för att
utveckla verksamheten och en längre respit om/när ekonomiska problem dyker
upp.

Det är också ett faktum att vår högt värderade personal, Anna, överutnyttjas.
Föreningen är helt beroende av Annas erfarenhet och kunskap. Hon har skött
sin tjänst i tjugosex år men hennes arbetssituation är inte längre hållbar.
Medarbetarsamtal, som syftar till att eliminera bristerna i Annas arbetssituation,
har inletts. En väsentlig del av en sådan förbättring torde vara ytterligare en
deltidsanställd. En sådan anställd skulle innebära en lättnad i Annas
arbetsbörda och samtidigt en viss säkerhet för föreningen i händelse av att
Anna blir sjuk eller säger upp sig.
På litet längre sikt tror vi också att en mer ändamålsenlig lokal skulle
effektivisera Grafik i Väst och skapa utrymme för utveckling av verksamheten.
En ny lokal måste inte vara dyrare. Kanske kan den hittas genom ett samarbete
med en annan organisation. Sonderingar pågår.
En möjlighet att skapa ökat intresse för grafik är t.ex. att ha en demo-verkstad i
anslutning till galleriet. Det är nämligen vår erfarenhet att många besökare inte
förstår skillnaden mellan det grafiska hantverket och industriell bildproduktion
men att intresset tar fart när man introduceras i processen.

En högre serviceavgift kommer tyvärr att medföra att medlemskap kommer att
avslutas. Kanske kan medlemstappet lindras genom att serviceavgiften
differentieras. Redan under höstmötet föreslog en medlem lägre serviceavgift
för pensionärer. Sedan dess har flera förslag på rabatter framförts. Dessa
förslag har värderats och finns upptagna i dagordningen för det extra årsmötet
20 jan.

Förslaget om differentierad serviceavgift relaterad till medlemmens
privatekonomi kräver särskild uppmärksamhet. Kanske kan en reducerad avgift
medges efter skriftlig ansökan och försäkran om låg inkomst? Kallelsens §6:4,
Förslag om införande av reducerad årsavgift för medlemmar med särskilt dålig
ekonomi, refererar till normalbeloppet. Normalbeloppet är det, som kronofogden
inte rör vid utmätning, alltså något slags existensminimum. Vi kan kanske inte
vara lika generösa som kronofogden, eftersom medelinkomsten för konstnärer
kan ligga under normalbeloppet.

För 2018 är normalbeloppet boendekostnad (=hyra + el) +
* 4 814 kronor för en ensamstående vuxen
* 7 952 kronor för sammanlevande makar eller sambor
* 2 554 kronor för barn till och med 6 år
* 2 940 kronor för barn 7 år eller äldre

Till dessa summor kan läggas 2% för inflation, då får man
+2% (2019): Boendekostnad +
* 4 910kronor för en ensamstående vuxen
* 8 011 kronor för sammanlevande makar eller sambor
* 2 605 kronor för barn till och med 6 år
* 2 999 kronor för barn 7 år eller äldre

Styrelsens förslag är att halvera serviceavgiften för dem som försäkrar att deras

inkomst understiger normalbeloppet. Detta förslaget är aktuellt bara om
serviceavgiften bestäms till minst 1600.-

Varje medlem får helt enkelt tänka igenom vad Grafik i Väst betyder i
konstnärskapet. Föreningen blir inte handlingskraftig om den inte är en
betydelsefull och prioriterad del av medlemmarnas konstnärliga yrkesliv; dvs att
både avgiften och en beredskap att bidra med ideella arbetsinsatser betraktas
som investeringar i det egna konstnärskapet/yrkesverksamheten. Den sortens
arbetsinsatser kan se olika ut beroende på hur nära den fysiska lokalen/galleriet
medlemmarna bor. Man kan bo långt ifrån, men ändå utföra nödvändiga
uppgifter t ex vad gäller hemsidan, nyhetsbrev, utskick, kalendarium, osv.

Stadgar finns att hämta på hemsidans medlemsinfo.

För att komma åt medlemssidan på föreningens hemsida:
Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu
Galleriet har stängt måndag och tisdag
Styrelsen:
Ordf: Björn Therkelson 0702-809698 b.therkelson@bildande.se
Kassör: Klas Reinholdson 072-729 51 50 klas.reinholdson@gmail.com
Övriga styrelsen:
Eric Saline 0739-08 49 79 esaline@gmail.com
Jacqueline Nowicka 0707-587233 zakinowicka@gmail.com
Jakob Leionhjelm 070-6865939 jakobleijonhielm@hotmail.com
Haky Jasim 0704-741335 hakyjasim@yahoo.se
Erja Tienvieri 073-9312100 erjatienvieri@gmail.com
Gun Ulriksson 070-444 3498 gun.ulriksson@gmail.com
Övriga:
Kommunikatör Nina Bondeson 0709-53 4918 nina@ninabondeson.se
Hantlangare Göran Boardy 070-656 1489 goran@boardy.se
Kontaktpersoner utställningsgruppen:
Annika van Belkom 0706 43 62 36 belkom@telia.com
Inger Bernholdsson 070-211 1884, i.bernholdsson@telia.com

	
  

