
 

  

 

 

#4 - 2019 

  

Kallelse och dagordning för årsmöte i Grafik I Väst 
23 februari 2019 kl. 17.30 

 

i GiVs galleri på Storgatan 20 i Göteborg 

 

1.    Anteckning av mötesdeltagare. 

2.    Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare och 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 liksom 

verksamhetsplanen för 2019 kommer att finnas tillgänglig som medlemsinfo på 

www.grafikivast.se fr.o.m. 19e februari. Login: användarnamn ”grafikiväst”, 

lösenord ”givinfonu”. Kan förvaltningsberättelsen godkännas? 

8.    Revisorernas berättelse kommer likaledes att finnas tillgänglig som 

medlemsinfo på www.grafikivast.se fr.o.m. 19e februari. Login: användarnamn 

”grafikiväst”, lösenord ”givinfonu” Kan revisionssberättelsen godkännas? 

9.    Fråga om ansvarsfrihet. 

10.    Av styrelsen eller enskild medlem anmälda frågor. 

•  Förslag från Leif Samuelsson och Erja Tienvieri att slopa 

utställningsavgiften, som nu är 2000.-,  och i stället höja galleriets 

provision med 10%, (från 35% till 45% för andelsägare och 40% till 50% 

för icke-andelsägare) Se p 18 

• Förändringar i medlemskåren, Björn redovisar. 

• Informationspunkt: Grafik i Väst har valts av deltagande västsvenska 

grafikverkstäder att leda projketet Next Century. Projektledningen utgörs 

av Björn Therkelson, Göran Bardy, Eric Saline och Waverly Liu. 

• Informationspunkt: Som mottagare av regionalt verksamhetsbidrag har 

Grafik i Väst vid öppna hearings 19e och 20 februari kommenterat Västra 

Götalandsregionens utkast till regional kulturstrategi. Kommentarerna har 

utformats av Nina Bondeson resp. Björn Therkelson. 

11.    Val av styrelse. 

12.    Val av två revisorer jämte personliga suppleanter. 

13.    Val av invalsnämnd. 

14.    Val av utställningsgrupp 

15.    Val av marknadsföringsgrupp 

16.    Val av ansvariga för vänföreningen 

17.    Val av valberedning 

18.    Fastställande av årsavgifter enligt beslut vid det extra årsmötet 20 jan, 



 

protokollsutdrag p.8, Fastställande av årsavgifter: 

• Beslut om införande av ändrad serviceavgift till 200.-/mån. (= 2400.-/år.) 

• Beslut om införande av reducerad avgift för studerande. Reduktionen 

sattes till 25 % av avgiften, vilket betyder 50.-/mån. (= 600:-/år.) 

•  Beslut om avslag för förslaget om 10 % reducerad avgift för 

pensionärer. 

•  Beslut om införande av reducerad serviceavgift för medlemmar med 

särskilt dålig ekonomi, 50 % av ordinarie avgift. Sökande gör en skriftlig 

ansökan med redogörelse för sin ekonomiska situation. Ansökan ställs till 

styrelsen. 

•   ... 

•   Avgiften för vilande medlemmar behålls.     

19.  Fastställande av styrelsearvoden. Dessa ligger, enligt beslut av årsmötet 

2017 på 48000.-. Samtliga styrelseledamöter avstod från sin del i denna summa 

under 2018, pga. vår ekonomiska kris. 

20.  Fastställande av förmedlingsavgifternas storlek vid försäljning av 

medlemmarnas   grafiska blad. Se p 10 

21.  Fastställande av stödmedlems rabatt 

22.  Stadgeändring om tidpunkt när avgiften ska betalas, andra läsningen. 

Beslut att de två sista meningarna §2C i stadgarna ska strykas: 

“Fakturor på serviceavgift skickas ut i början av året. Eventuella ändringar av 

serviceavgiftens storlek som beslutas av årsmötet gäller från nästföljande 

kalenderår.” 

23.  Tryckkonstens vägar – Göran Boardy 

24.  Övriga frågor. 

 

Välkomna, styrelsen 

  

 
 



 

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: 
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 

 

	  


