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Från Kulturnatta 2016: Patron Saint Factory med Ea ten Kate, Marthe Roosenboom och Eric Saline

Årsmöte 2016

Grafiknytt

Kallelse till ordinarie årsmöte i Grafik i Väst;
fredag 18 mars kl 17 i galleriet på Storgatan 20
Dagordning: se bifogat lösblad.

Tidskriften för Grafisk konst, finns nu med ny och fräsch hemsida:[ grafiknytt.se ]. För er som är medlemmar i GS och även får
papperstidningen, finns inloggningsuppgifter på 2:a sidan. För
övriga intresserade finns ändå en mängd intressanta artiklar
och reportage att läsa utan att behöva logga in. Tänk också på
att rapportera till eller kontakta grafiknytt@grafiskasallskapet.se
samt Grafik i Väst om du har tips på grafikrelaterade händelser
eller nyheter.

Ekonomin och verksamhetsstödet
Hösten 2015 började nervöst och i nästintill katastrofläge.
Hösten och vintern har dock förbättrat läget och vi sitter inte
i en sjunkande skuta längre. Tvärtom, Västra Götalandsregionens uppgradering av GiV till ett Verksamhetsstöd och mer än
dubbelt belopp mot tidigare, gör att vi känner oss vid hyfsat
gott mod inför framtiden. För detaljerad redovisning av 2015 se
bokslutet som kommer att finnas på årsmötet.
Den 3e februari kom dessutom en glädjande rättelse från
VG-regionens Kultursekretariat. Det hade blivit fel i det ursprungliga beskedet. De hade beslutat om ett Verksamhetsstöd
på 300 000 för 2016, inte 250 000 som det stod från början. Kul
va?

Om villkor för bokförsäljning och vykort
I brist på klara riktlinjer och ett ökande antal titlar, har styrelsen
beslutat att all bokförsäljning sker med 25% provisionsavdrag.
Vykort ger vi bort. Det är för plottrigt att hantera alla de småbeloppen eftersom vi inte har någon kassaförsäljning.

»50 år av svensk grafik«
Under 2017 planeras en vandringsutställning med 50 år av
svensk grafik, tillsammans med Ålgården i Borås och Litografiska akademien i Tidaholm. Vi behöver frivilliga för olika praktiska
uppdrag, typ passepartot-montering, hängning osv. Kontakta
styrelsen eller Anna på galleriet.

Översättningshjälp
Vi behöver hjälp med översättning till engelska av t.ex. Giv-bladet. Kontakta goran@boardy.se.

Serigrafi
Vem vill och kan skriva om serigrafi / screen på GiV:s nya hemsida? Hör av dig till goran@boardy.se för information.

Digitaliseringen och den nya hemsidan
När detta GiV-blad når dig är vår nya hemsida lanserad grafikivast.se - samma adress som tidigare men nu till ny plats
där också föreningens webbhandel har startat. Cirka 2500
bilder finns utlagda och du kan söka på konstnärsnamn, teknik
eller prisintervall. Man kan köpa grafik och betala direkt, dock
bara med kreditkort. Nya bilder visas särskilt (i den takt vi hinner digitalisera) och det finns all anledning att du själv klickar
dig dit och undersöker.
Vi kommer naturligtvis att fortsätta digitaliseringen av nya
bilder som ni lämnar in allteftersom. Inte allt dock, utan ett
urval.

