
 

  

 

 

#9 - 2018 

  

  
Grafik i Västs förnyelse: 
   

• Förslag på höjd serviceavgift från och med 2019 
• Extra årsmöte hålls 20 januari för att diskutera och 
fatta beslut i frågan. 
(Separat kallelse kommer i januari) 
  



 

Eventuella motioner skall ha inkommit senast 4 januari 2019. 

Eventuella utträden ur föreningen skall göras före årsskiftet. 
  

Redigerat utdrag ur protokoll från höstmötet: 

  

§6 

Klas redogjorde för den ekonomiska situationen i år t.o.m. oktober. Vi har bara 

sålt hälften så mycket som förra året. Styrelsens förslag för att styra undan en 

ekonomisk kris är att serviceavgiften höjs, men beslut om 2019 års avgift är 

redan beslutat på årsmötet i mars 2018 så vi behöver ett nytt årsmötesbeslut att 

kunna ändra den. Föreningens utgifter är 70 000 varje månad. 

Medfinansieringen från Västra Götalandsregionen är ca 30 000 per månad. 

Serviceavgiften behöver höjas från 800 till 2400 om året om försäljningen 

fortsätter ligga på nuvarande låga nivå. För att lösa den akuta krisen uppmanar 

styrelsen medlemmarna att bli delägare för 2 000 kronor, en möjlighet som ger 

lägre provision vid försäljning. 

  

§7 

Beslut: medlemsmötet ger styrelsen i uppdrag att förbereda en höjning av 

serviceavgiften som gör Grafik i Väst självförsörjande. Ändringen av avgiften 

ska träda i kraft 2019. 

   

Detta är en länk till fullständigt protokoll på hemsidan  
 

 
 

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 

 

	  


