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Höstmötet 2017  

GiV-bladet #1 -2018 
   

Kallelse till årsmöte söndagen den 11e mars kl. 17.00 
på Grafik i Väst 
  

Kl. 18.00 den dagen räknar vi med att ett kinesiskt sällskap, lett av Waverly Liu, 

vår kontaktperson i Shanghai, skall besöka oss och berätta om vårt samarbete 

från hennes horisont och om den kinesiska konst- och grafikscenen. Vi tror att 

samarbetet med Waverly kommer att utvecklas framöver. 



 

Men först skall vi gå igenom våra stadgeenliga punkter: 

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.  Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret. 

7.  Revisorernas berättelse. 

8.  Fråga om ansvarsfrihet. 

9.  Av styrelsen eller enskild medlem anmälda frågor. 

10. Val av styrelse 

11. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter. 

12. Val av invalsnämnd. 

13. Val av valberedning. 

14. Fastställande av årsavgift. 

15. Fastställande av styrelsearvoden. 

16. Fastställande av förmedlingsavgifternas storlek vid försäljning av 

medlemmarnas grafiska blad, på det vanliga viset och enligt ett specellt avtal vid 

försäljning inom vissa samarbeten 

17. Fastställande av stödmedlems rabatt. 

18. Förslag till stadgeändring: 

Nuvarande §2c »För att kunna beviljas utträde ur Grafik i Väst måste man 

reglera sina skulder till föreningen. Om man inte kan betala med pengar så äger 

Grafik i Väst rätt att ta grafik motsvarande summan för obetalda skulder.« 

Ändras till: §2c  »För att kunna beviljas utträde ur Grafik i Väst krävs 

a)    Att man reglerat/betalat eventuella skulder/obetalda serviceavgifter. Görs 

inte detta äger GiV rätt att sälja till ett värde som motsvarar skulden. 

b)    Att man tar hand om sin deponerade konst. Om inte inlämnad konst 

hämtats inom två år från senaste betalning av serviceavgift, övergår 

äganderätten till GiV.« 



 

19. övriga frågor. 

20. Mötet avslutas. 

 

Därefter sedvanligt umgänge. 

   

Serviceavgiften 
Anna meddelar att nu kommer faktura på medlemsavgiften inom kort. Den 

kommer till de flesta via epost. Håll kollen i er mail efter bilagor alltså. Se gärna 

till att betala så snabbt som möjligt. Medlemskap löper nu per kalenderår, inte 

från årsmöte till årsmöte. 

   

En förfrågan från Eric Saline m.fl. 
Southern Graphics Council: Las Vegas 2018; »Altered Landscapes« 

https://sgcinternational.org/conference/lasvegas/ 

  

In short, we (Maria Ericson, Jim Berggren, Nina Bondeson, John Rasimus & 

Eric Saline) are asking GiV members to send brochures and/or any information 

they have about printshops and print-resources in Scandinavia to the Gallery. 

We don't want to receive digital stuff cuz that adds an extra step for us to print 

them out. We will meet hundreds of people, many of who would like to know 

more about stuff like this, and we hope to make contacts for exhibitions, 

residencies, etc. and imagine that people we meet will want to do the same in 

Sweden. Handing out materials would help them to remember us, with contact 

info, etc. Before the end of March, like the last Thursday of the month, so I can 

come and get them to bring over  

  

 
 



  

 

Grafik i Västs stipendiat 2017: Veronika Öberg  

 
 

Från Utställningsgruppen: 
 

Utställningsgruppen vill påminna om att det är dags att söka utställning för 2019 

på Grafik i Väst. Sista ansökningsdatum är onsdagen den 16 maj 2018. 

Ansökan ska bestå av 5 arbeten i original samt 5 bilder digitalt i JPGformat max 

500 kb vardera. 

Ansökan får gärna medföljas av en formulerad utställningsidé i text och bild. 

Man kan lämna ner arbeten till galleriet personligen, skicka per post med 

exempelvis det digitala materialet som USB eller att man skickar det digitala till 

utgrupp@ramverk.se Du kan också hänvisa till befintliga arbeten i Grafik i Västs 

bildbank. Har du ställt ut på galleriet förut så har vi en 5-års gräns innan man 

kan komma ifråga igen.  

Ansökan om utställning på Grafik i Väst för 2019 skickas till utställningsgruppen 

på e-mail: utgrupp@ramverk.se   



 

Svar på om utställning 2019 kommer i början/mitten av juni 2018. Galleriet är 

öppet onsdag 12-18, torsdag-söndag 12-16 Ev frågor besvaras av Annika van 

Belkom, mobil: 0706-436236 eller e-mail belkom@telia.com Välkommen med 

din ansökan ! 

 

Arbeta med utställningsgruppen 

Utställningsgruppen vill gärna flagga för det stimulerande och intressanta 

arbetet med utställningar på Grafik i Väst  och önskar gärna utöka gruppen, 

(med fördel om boende i närområde Göteborg). Ta chansen att vara delaktig 

och få möjligheten att påverka planeringen av utställningsverksamheten 

genom  tex uttag till årliga utställningar. 

Ambitionen är att under kalenderåret visa olika konstnärliga och tekniska 

aspekter av det som kallas originalgrafik/konstgrafiska metoder. De flesta 

utställningarna visar arbeten av våra medlemmar.   

Utställningsgruppen ordnar även externa utställningar för Grafik i Västs 

medlemmar och inbjuder även en eller två konstnärer för att ”vidga 

perspektiven” och som orientering utåt samt inbjuder till elevutställning från 

utvald grafikskola på Grafik i Västs galleri. 

Utställningsgruppen består för närvarande av: Inger Bernholdsson, Ann 

Gustavsson Strandvik, Erja Tienvieri, Eva-Maj Eliasson, Nils-Erik Mattsson, Leif 

Samuelsson och Annika van Belkom 

 

Ta chansen och kom med i ett trevligt kamratgäng !! 

Kontakt: Inger Bernholdsson, e-mail: i.bernholdsson@telia.com 

 

Utställningsgruppen/Grafik i Väst  

 
 

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: 
Webbmaster: Frivillig behövs! Utbildning ingår! 
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 

 

	  


