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Senaste nytt på föreningsfronten 



 

Tisdagens (23/4) styrelsemöte mynnade ut i en varm och glad stämning. 
 

Föreningens kassör, Klas, hade gjort en grundlig genomgång av föreningens 

ekonomiska situation tillsammans med vår administratör, Anna. De kunde 

redovisa en hoppingivande balansräkning. Glädjen riktar sig, förutom mot den 

förra styrelsen, främst mot våra kloka medlemmar som under höstmötet 2018 

samt det extra respektive det ordinarie årsmötet 2019 tillstyrkte en förnyelse av 

föreningens ekonomiska uppbyggnad och en radikalt höjd serviceavgift. 

 

Föreningen klarar sig nu med befintlig likviditet åtminstone över sommaren. Det 

anser vi innebär en rimlig framförhållning. Styrelsen hävde varslet av Anna, som 

legat över oss och henne det senaste halvåret. Vi är dock fortsatt beroende av 

såväl provisionsintäkter från grafikförsäljningen som de serviceavgifter som 

ännu inte är inbetalda. 

  

I början av maj kommer kassören och undertecknad att sammanställa en 

budget för resten av året och en verksamhetsplan baserad på den budgeten. 

Verksamhetsplanen kommer bl.a. att behandla frågan om en ytterligare 

deltidsanställd, något som verkligen behövs, frågan om utökade medel till 

marknadsföring och frågan om en ny lokal. Eftersom vi inte har pengar att satsa 

på en dyrare lokal, siktar vi på ett samarbete med t.ex. en kaféidkare. 

  

OBS! GiVs styrelse uppmanar sina medlemmar att se över sina försäkringar. 

Exempelvis kan Gefverts KROförsäkring kanske vara nåt? Grafik i Väst har en 

försäkring mot vatten- och brandskador men den gäller inte konsten. 

  

OBS nr 2: Vi söker fortfarande någon som kan rycka in då och då som 

vernissagevärd. 

  

 



 

   

 
 

 

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 
Marjut Börjesson 0702 - 91 21 93 marjutborjesson@hotmail.com 
Erja Tienvieri  073-9312100 erjatienvieri@gmail.com 
Jacqueline Nowicka 0707-26 49 07 zaki.43@hotmail.com 
Övriga: 
Hantlangare Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se 
Kommunikatör Nina Bondeson 0709 - 53 49 18 nina@ninabondeson.se 
Kontaktperson utställningsgruppen: 
Annika van Belkom 0706 43 62 36 belkom@telia.com 

 

	  


