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Göteborg, 6e mars 2019 

   

Bästa medlem i Grafik i Väst 
  



Vår förening är, efter 27 års verksamhet, i ett läge där vi kan lägga en förnyad 

grund för ett spännande, framtida Grafik i Väst eller tvingas lägga ner 

verksamheten. Det kommer att avgöras under april månad 2019. 

 

Styrelsen har sedan i höstas fokuserat på att lägga en bättre ekonomisk grund 

för vår förening, vårt galleri, vår bildbank och vår verksamhet; utställningar, 

workshops, internationella och nationella utbyten och aktiv närvaro i 

kulturpolitiska sammanhang. Vi arbetar fortfarande med full lust och energi, blir 

allt fler aktiva i organisationen och hoppas och tror att ekonomin nu ska tippa 

över från ett successivt dränage till ett stadigt växande. 

 

Det hänger nu på er, kära medlemmar, om ni kan se den nystartade, vitala 

förening framför er som den höjda serviceavgiften bäddar för. Denna kan 

betalas helårsvis, halvårsvis eller via stående överföring*, månadsvis. 

Studerande har 75% rabatt och det finns dessutom möjlighet att få halverad 

avgift om pengarna tryter. 

 

Se i så fall på vår hemsida 

https://www.grafikivast.se/, 

klicka på medlemsinfo högst upp på sidan och 

logga in med användarnamnet  grafikiväst och lösenordet givinfonu och 

öppna eller ladda hem dokumentet Existensminimum – normalbelopp 

Om siffrorna passar in på dig, skriv bara till givstyret@ramverk.se: 

"Jag vill ha reducerad serviceavgift 2019 enligt GiVs kriterier för låg inkomst" 

eller något sådant. 

  

* Det skiljer sig mellan bankerna hur en stående överföring läggs upp. Därför 

hänvisar vi till din banks hemsida och kundtjänst. När du lägger upp den nya 

överföringen, ha beloppet på överföringen och GiVs bankkontonummer hos 

Nordea tillgängligt.  

Bankkontonumret är: 9960 2604962817 



 

  

Bästa hälsningar, 

  

Björn Therkelson 

ordf. Grafik i Väst 

0046702809698 

b.therklelson@bildande.se 

   

  

 
Höstens medlemsutställningar i Odense och 
Oslo 



 
Galleri Sagene Kunstsmie, Oslo  
(Utställningstid 30 aug-15 sept 2019) 
 
Fyns Grafiske værksted, Odense 
(Utställningstid 28 sept – 22 okt 2019) 
 

Pappersformat skall vara max 30 x 40 Obs ej passepartout 

Endast 2 blad per deltagare 

Teknik och ämne valfritt 

Konstnärens namn, titel, teknik och pris skall även vara på bladets baksida i 

blyerts för säker hantering. 

Med inlämningen skall bifogas en förenklad CV (1st A4), och en utförlig 
verklista: titel, pris, teknik och antal blad som finns till försäljning, för lättare 

administration skicka också CV och verklista på mail till Inger Bernholdsson 

i.bernholdsson@telia.com, vid samma tid som inlämning av bilderna. Berätta 

gärna på vilket sätt du skickar in bilderna så att vi kan spåra om något går fel. 

 

Sätt in 250 kronor på PG 496281-7 eller BG 5853-8190,  

skriv Oslo/Odense och ditt namn på inbetalningen. 

 

Utbytesutställningar i Odense & Oslo: 

Medlemmar kan lämna sina arbeten 25 maj - 12 juni och 8 – 10 aug   
Arbetena kan skickas med post eller lämnas direkt på galleriet. 

Galleriet har sommarstängt 13 juni – 7 aug 

Under stängningstiden hämtas inga paket från posten. 
                                                                      

Har ni några frågor så kontakta Leif Samuelsson 

0721875838 

leifsamuelsson@gmail.com 



 

   

 
Från Utställningsgruppen 
 

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

2020 på Grafik i Väst.  

Sista ansökningsdatum är onsdagen den 15 maj 2019. 

Ansökan ska bestå av 5 arbeten i original samt 5 bilder digitalt i JPG-

format 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 exemp

elvis 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 2020 skickas till utställningsgruppen 

på e-mail: utgrupp@ramverk.se   

Svar på om utställning 2020 kommer i mitten av juni 2019. 

 

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 ! 

   

 
 

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 

 

 
   

 

	  


