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Grafik i Väst förnyas!
Grafik i Västs medlemmar beslutade på höstmötet att ställa
sig bakom styrelsens försök att utveckla föreningen.
Bakgrunden är att vi ännu en gång befinner oss i en ekonomisk kris.
Försäljningen av grafik har halverats under 2018 jämfört med 2017. Nedgången

har inte bara drabbat GiV utan är knuten till samhälleliga, politiska förändringar
som påverkat konstens villkor i stort och därmed även galleriverksamheter.
Politiken kan ändras, en inställningen som ligger till grund för GiVs
framtidsplaner.

Bli andelsägare
För att klara den akuta krisen, ber vi alla medlemmar som kan, men ännu inte
tecknat andel i föreningen, att göra det. Andelar kostar 2000.- Utöver att hjälpa
GiV genom den uppkomna krisen, betalar andelsägare lägre provision vid
försäljning. (35% istället för 40% provision)

Framtidsidéerna är
• Först och främst måste GiV inte bara överleva utan också få en stabilare
ekonomi. För att uppnå det måste serviceavgiften höjas.
Föreslagen avgift är 200.-/mån. Denna nya serviceavgift vill vi stadfästa vid ett
extra årsmöte i januari 2019. Det långsiktiga målet med höjd avgift är att göra
Grafik i Väst starkare; att stärka vårt oberoende, stärka vårt eget galleri, vår
egen professionella förmedlings-organisation och vår röst i den samtida
kulturpolitiken. Förslaget grundar sig på en tilltro till att de som väljer att
investera i en höjd avgift ser GiV som ett avancerat och nödvändigt verktyg som
man är beredd att satsa på, både ekonomiskt och praktiskt för att använda och
utveckla tillsammans.

Vår verksamhet går runt på ca. 70000Kr / mån. Västra Götalandsregionen
medfinansierar med 30000 kr /mån. Medlemmarnas avgifter och provision på
försäljning måste täcka resten. Nuvarande serviceavgift på 800 kr / år är för liten
för det glappet; det behövs dessutom en stadig, regelbunden
försäljningsprovision. Här ligger anledningen till att GiV hamnat i återkommande
ekonomiska kriser. För att häva det beroendet kan vi höja serviceavgiften till
200 kr / mån. dvs. 2400Kr /år. Det skulle ge oss ett rimligt ekonomiskt
handlingsutrymme för att driva ett professionellt förmedlingsverktyg åt

professionella utövare inom konstgrafiken.

• En ny lokal som utöver galleriet även har tillgång till tryckmöjligheter
med plats för demotryckningar, mindre workshops, mm

• En kompletterande, ny inriktning med sikte på grafiklivets sociala sida,
inspirerad av
den framgångsrika Tryckverkstaden på Göteborgs Konsthall vintern 201617.

• Fortsatt satsning på samarbetet med våra vänner i Kina.

• Fortsatt samarbete med Fyns Konstgrafiska verkstad, Norske Grafikere
och Grafiska
Sällskapet och det europeiska nätverket Endegra.

• Fortsatt utveckling av det västsvenska regionala nätverket av
grafikverkstäder.

Hör av er, kära medlemmar via epost till styrelsen: givstyret@ramverk.se
Björn Therkelson, ordförande

Nina Bondeson, kommunikatös

För att komma åt medlemssidan på föreningens hemsida:
Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu
Galleriet har stängt måndag och tisdag
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