#1 - 2020

Från vernissagen för / Opening of exhibition with Franco Leidi Feb 22 2020

See below for notice in English

Kallelse och dagordning för årsmöte i Grafik I Väst 2020
14 mars kl. 17.00 i GiVs galleri på Storgatan 20 i Göteborg

1. Anteckning av mötesdeltagare.

2. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, justeringsmän.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Anmälan av övriga frågor
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet.
10. Av styrelsen eller enskild medlem anmälda frågor.
11. Den avgående styrelsens budgetförslag för året 2020
12. Val av styrelse
13. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter.
14. Val av invalsnämnd.
15. Val av valberedning.
16. Val av personer som ansvarar för vänföreningen
17. Genomgång av poster som berättigar till halv årsavgift. Se bilaga
18. Fastställande av årsavgift.

o

Enl. beslut av 2019 års årsmöte är avgiften 200- / mån. (= 2400 .- /
år.)
Reducerad avgift för studerande 50- / mån. (= 600: - / år)
medlemmar med särskilt dålig ekonomi, 50% av normal avgift.
Det finns poster som berättigar till halv årsavgift
Årsavgiften för vilande medlemmar är 250.-

19. Fastställande av styrelsearvoden.

o

Enl. beslut av 2018 och 2019 års årsmöte har styrelsen 48 000.att fördela mellan sig. Styrelsen föreslår en sänkning till 36 000.-

20. Fastställande av avgifternas storlek vid försäljning av medlemmarnas
grafiska blad.

Årsmötet 2019 gav styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag. Styrelsen

har inte kunnat nå fram till ett resultat. Den anser att nivåerna inte
behöver förändras.

21. Fastställande av stödmedlems rabatt.
22. Kort presentation av 2019 års GiV-stipendiat, Olga Nycander
23. Kort presentation av årets hedersmedlem – Franco Leidi
24. Kommande marknadsföring: GiV på Biblioteksmässan 2020
25. Nästa år är Grafik i Väst 30 år. Hur firar vi det?
26. Göran Boardy informerar om Grafiktriennalen
27. Undertecknad informerar om Next Century
28. Övriga frågor.

Välkomna!!
För styrelsen:
Björn T, ordf.
..............................................................................................................................

Notice and agenda for Annual Meeting in Grafik I Väst
March 17, 2020 at 17:00 in GiV's gallery on Storgatan 20 in Gothenburg

1. Noting the meeting's participants.
2. Election of meeting officers; Chairman, Secretary and Auditors.
3. The question of the statutory announcement of the meeting.
4. Determination of voting list.
5. Notification of other issues
6. Determination of agenda.
7. The Board´s report for the financial year. Can the management report be
approved?
8. The auditors' report Can the audit report be approved?

9. The question about the discharge of the Board.
10. Questions reported by the board or individual member.
11. Budget proposal
12. Election of Board.
13. Election of two auditors and personal deputies.
14. Election of the Board for new members
15. Election election committee
16. Election of persons responsible for the Friends' association
17. Posts entitling to half service fee
18. Determination of annual fees.
Currently they are
200- / month. (= 2400 .- / year.)
Reduced fee for students 50- / month. (= 600: - / year.)
members with particularly poor finances, 50% of regular fee.
members holding a service post according to a specified list, 50% of regular fee.
The fee for dormant members is 250.-.
19. Determination of board's fees. These are, according to the decision of the annual
meeting 2017 at SEK 48000.-. All members of the Board of Directors abstained
from their share of this sum in 2018, due to our economic crisis. The board hads
decided to use only 36000 out of the 48000.20. Determining the size of the brokerage fees when selling the members' graphic
sheets.
21. Determination of rebate for supporting members
22. Short presentation of 2019 GiV grant reciever
23. Short presentation of this years member of honour
24. Upcoming marketing effort: GiV at the Book and Library Fair in Gothenburg
2020
25. Next year Grafik i Väst is 30 Years. How do we want to celebrate?
26. Göran Boardy informs about the Print Triennale
27. undersigned informs about Next Century
28. Other issues.
Welcome,

for the Board,
Björn T, chairman

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
Marjut Börjesson 0702 - 91 21 93 marjutborjesson@hotmail.com
Erja Tienvieri 073-9312100 erjatienvieri@gmail.com
Jacqueline Nowicka 0707-26 49 07 zaki.43@hotmail.com
Övriga:
Hantlangare Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se
Kommunikatör Nina Bondeson 0709 - 53 49 18 nina@ninabondeson.se
Kontaktperson utställningsgruppen:
Annika van Belkom 0706 43 62 36 belkom@telia.com

	
  

