ANSÖKNINGSINFORMATION OCH BLANKETT
Grafik i Väst är en ideell förening och drivs av sina medlemmar.
För ansökan om medlemskap gäller följande:
•

Du som är aktiv konstgrafiker är välkommen att söka medlemskap i Grafik i Väst.

•

Till medlem kan även studerande i konstgrafik vid skolor som uppbär statsbidrag antas.
Studerande erhåller fullvärdigt medlemskap men erbjuds reducerad avgift.

•

Du kan söka medlemskap i föreningen oavsett var du är bosatt.

•

Du söker med 10 st grafiska blad, eller grafikrelaterade verk ur din senaste kollektion. Det går
bra med foton som komplement, i de fall verken är skrymmande eller platsspecifika.

•

Ansökningsavgiften är 200 SEK och sätts in på plusgiro 49 62 81-7,
bankgiro 5853-8190 eller Swish 123 259 21 60. Det är viktigt att du anger vad betalningen
avser! Du kan även betala kontant vid inlämningen.

•

Sista dag för inlämning: Vi vill ha en skriftlig anmälan, dina blad och ansökningsavgiften
senast kl 18.00 sista onsdagen i maj.

Inval sker i anslutning till sista inlämningsdatum och besked kommer under första halvan av juni.
Invalsgruppen består av tre personer som väljs av årsmötet i mars. Gruppen byts ut varje år och
dess beslut kan inte överklagas.
Om du blir antagen behåller galleriet dina blad för utställning av alla nyinvalda och för försäljning.
Därför är det viktigt att du anger pris, teknik & titel, samt om du är momsregistrerad (sk
konstnärsmoms 12%). Vi tar ut en utställningsavgift, ca 200–300 kr, för att täcka något av
kostnaderna för utskick, vernissagekort och annons. Vernissagen brukar ligga i mitten av augusti,
Om du inte blir antagen sänder vi tillbaka bilderna mot postförskott, i augusti då vi öppnar igen. Vill
du hämta dina blad tidigare, ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt.
Håll bladen försäkrade. Grafik i Väst ersätter inte skadade ansökningsblad.
Ring gärna om du har några frågor om föreningen eller om det är något annat du undrar över.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Grafik i Väst

Grafik i Väst
Storgatan 20
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+46 (0)31-711 38 39, +46 (0)700-18 18 73
giv@ramverk.se
www.grafikivast.se

Galleriet har öppet: ons 12-18, tor-sön 12-16 övrig tid efter överenskommelse.
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ANSÖKNINGSBLANKETT
Ansökan om medlemskap till GRAFIK I VÄST
Grafik i Väst är en ideell förening som drivs av sina medlemmar.
För medlemskap i Grafik i Väst gäller följande:
*
•
*
*
*
*

Till medlemskap kan antas varje yrkesverksam konstnär som kan visa fram en intressant
konstgrafisk produktion.
Till medlem kan även antagas konststuderande i konstgrafik vid skolor som uppbär statsbidrag.
Studerande erhåller fullvärdigt medlemskap men erbjuds reducerad avgift.
Skriftlig anmälan, avgiften på 200 kr, samt 10 st grafiska blad eller grafikrelaterade verk, skall vara
galleriet tillhanda senast kl 18.00 sista onsdagen i maj. Se öppettider nedan.
Inval beslutas av en invalsgrupp bestående av tre personer utsedda av årsmötet. Detta för att
balansera det mått av subjektivitet som tenderar att påverka inval.
Några geografiska begränsningar finns ej.
Grafik i Väst ansvarar ej för skadade blad.
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FÖRENINGSINFORMATION

Ideellt arbete
Grafik i Väst är en ideell förening vars verksamhet är beroende av medlemmarnas engagemang.
Alla medlemmar delar på det obligatoriska värdskapet på galleriet under helgerna, en lördag
eller söndag c:a 1 gång vartannat år. Utöver detta behöver vi insatser i olika arbetsgrupper. En del
arbete kräver att du bor i eller i närheten av Göteborg, medan annat kan skötas på distans via mail,
telefon eller skype etc. Det löpande administrativa arbetet under vardagarna på galleriet, sköts av
anställd personal, Anna Larsson, som arbetar 30 tim/v.
GiV har två medlemsmöten/år, varav det på våren är ett Årsmöte. Mötena avslutas med god mat &
trevligt mingel!

Årsavgifter & provisioner
Som medlem betalar du för närvarande 2 400 kr i serviceavgift och som studerande 600 kr. Det går
bra att dela upp avgiften. Nyinvalda betalar halv avgift första året.
Vid försäljning ur grafikbanken är provisionen 40% eller 35% för andelsägare (andel kostar 2 000
kr). Årsavgifter och provisionsnivåerna fastställs varje år vid årsmöte i mars månad.
Vi vill framhålla att föreningsarbetet är ett givande sätt att lära känna Grafik i Väst och vi har väldigt
kul! Var och en bidrar efter förmåga och lust.

Det här gör Grafik i Väst för dig:
•
•
•
•
•
•

genom att ha bilder i grafikbanken och i galleriets blädderskärmar visas dina verk för
besökarna
du får möjlighet att delta i olika samlingsutställningar som ordnas genom Grafik i Väst
du kan ansöka om utställning på galleriet
du syns på vår hemsida (med din tillåtelse) i och med att dina verk fotograferas av oss.
Hemsidan har även en web-shop som komplement till försäljningen på galleriet.
du får tillgång till ett stort nätverk av grafiker, verkstäder och andra platser och företeelser
både i Sverige och utomlands
du kommer med i ett gott kamratgäng!
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Vi vill veta vad just DU kan bidra med till föreningen:
Markera en eller flera göromål som du är intresserad av, så hör vi av oss när det uppstår
vakanser.
Arbeta i Utställningsgruppen
som planerar säsongens utställningar, hänger/tar ner utställningarna på galleriet och hjälper till under
vernissagerna, 3-4 ggr/år.
Arbeta med Externa utställningar
arbetar som utställningsgruppen, men här handlar det mer om tillfälliga punktinsatser. Vi ser det som
viktigt att försöka sprida grafiken utanför galleriet, från Göteborg till Shanghai, när tillfälle bjuds. En kan
t.ex ordna GiV-utställning tillsammans med andra medlemmar i sitt eget närområde.
Arbeta med Vän-gruppen
Grafik i Väst har en stödmedlemsförening; Grafik i Västs Vänner. Här kan en arbeta med värvning av
nya vänner till föreningen, skriva nyhetsbrev, ordna föreläsningar eller besök i verkstäder etc. Detta
uppdrag kan skötas på distans.
Vaktsamordnare
Alla medlemmar delar på arbetet att hålla galleriet öppet under helgerna. Medlemmarna vaktar i
bokstavsordning och lista skickas ut i god tid.
Samordnaren ser till att de som är uppsatta som värdar har fått informationen och svarat på den,
ser till att hen får information om värdskapet och hur hen får nycklar till galleriet. För detta behövs en,
eller två personer. Arbetet bygger på telefonkontakter och kan skötas på distans. Föreningen betalar
givetvis för telefonkostnaden.
Vill du arbeta i Styrelsen
Här behöver vi dig som kan vara visionär, personalansvarig, intresserad av att söka medfinansiering,
har grundläggande kunskaper i föreningsekonomi, ha kontakt med andra intresseorganisationer eller
annan kunskap som är viktig för styrelsearbetet.
Förutom dessa arbetsgrupper finns det även specialuppgifter vi efterfrågar:
Marknadsföring: sätta ihop texter till nyhetsbrev, facebook, press etc. Kan skötas på distans.
Web-arbete: uppdatera och sköta hemsidan. Kan skötas på distans.
Översättningsarbete: framför allt från svenska till engelska, men även andra språk kan komma
ifråga. Kan skötas på distans.
Städning och allmän skötsel av galleriet.
Hjälp vid utskick, packning och transport till postkontor och annan logistik
Fotodokumentation av utställningar och andra tillställningar
Naturligtvis måste en inte ha kunskaper om precis allt i förväg. Vi informerar och ”utbildar” alla som är
entusiastiska och intresserade!
VARMT VÄLKOMMEN!
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