
GiVbladet # 1, 2022 (english below)

Hej Grafik i Väst medlem! 

Snart kommer våren! Vi har härdat ut och kanske äntligen nått till andra sidan av pandemin också. 
Den är ju inte över riktigt än men vi går, enligt FHM, som samhälle in i ett nytt och mer öppnat 
skede. Under smittvågens pik i januari fick vi begränsa antalet samtidiga besökare i galleriet till två 
personer.  Men den 9e februari 2022 släppte Folkhälsomyndigheten alla restriktioner och 
rekommendationer vad gäller publikevenemang och munskydd i kollektivtrafiken etc etc. Så nu kan 
vi ha öppet Grafik i Väst som vanligt igen och hälsar alla gamla och nya besökare/medlemmar 
välkomna! Vernissagerna kan åter få bli vår sociala mötesplats och vårt eget kulturella andningshål 
bland andra. 

Återstår att se hur mycket pandemin präglat oss i form av vanan att hålla avstånd, tvätta händerna, 
stanna hemma när vi är sjuka  osv. Kanske drabbas vi av blygsel nu när det nästan blir tillåtet att ta i 
hand? Vi har lärt oss mycket på köpet, dyrköpt kunskap i vissa fall, kanske mer lättglömd i andra. 
Respekt och medkänsla blir förhoppningsvis sociala mönster som består.

En erfarenhet som vi bär med oss framgent är användningen av sociala media och digitala möten. 
Att ses över zoom eller något annat liknande digitalt verktyg har hunnit bli en vana. Klivet in i den 
digitala världen är ibland svindlande stort för flera av oss, men med lite hjälp så går det. Det fysiska 
mötet, liksom det taktila hantverkets analoga resultat (grafik) är dock svårslaget som upplevelse. 

En 30års-jubilar

När vi grundade Grafik i Väst för trettio år sedan anställde vi också Anna Larsson till att sköta vårt 
galleri. Det är en uppgift hon skött med den äran, lojalt och samvetsgrant. På dagen 30 år efter 



anställningens början uppvaktade styrelsen Anna med presentkort och blommor, goda bakverk och 
jordgubbar. Vi önskar många fler år av detta goda samarbete och säger lycka till även i 
fortsättningen! (Vi ser Anna mitt i bild här ovan)

Grafik i Västs Verksamhetsplan 2022-24 – bl.a. workshop Artists books

om du går in på hemsidan och in under medlemsinfo ( Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu ) 
kan du läsa vår verksamhetsplan för de kommande åren. Om du vill ha den på papper och/men inte 
har tillgång till skrivare kan du beställa den från Grafik i Väst. Att den sträcker sig över flera år är 
på begäran från Västra Götalandsregionen. Det säger sig självt att den kommer att behöva revideras 
inför varje år. I den kan du bl.a. läsa att vi planerar genomföra en workshop i Artists Books för 
GiV-medlemmar under försommaren 2022 i samarbete med Rundqvists boktryckeri, tidigare 
Göteborg men numera lokaliserat till Onsala i Kungsbacka kommun. Som du nog minns så 
framkom det i medlemsenkäten (för drygt 1 år sedan) att det fanns ett intresse för en medlems-
workshop. Det är dags att börja förbereda för en trevlig träff i början av sommaren! Alltså efterlyser 
vi nu ditt intresse för att delta och/eller leda en sådan workshop. Vi undersöker möjligheten att låta 
workshopen bli en tvådagars händelse och i så fall bokar vi ev övernattning i Onsala. För den som 
leder workshopen och för den deltagare som är yngre än ca 35 år (åldern går att diskutera) kan 
kostnaden eventuellt delvis subventioneras av Grafik i Väst via de medel vi fick i Ann Margret 
Lindell-stipendiet. Anmäl dig till Maria i styrelsen, kontaktuppgifter ser du sist här i GiVbladet. 
Mer information och bindande anmälan kommer längre fram i vår.

Vårens utställningar

Säsongen rivstartade färgstarkt och välkomponerat med en utställning av Kristin Rapp 8 - 26 jan. I 
skrivande stund kan vi beskåda Fia Kvissbergs kollografier 29 jan. – 16 feb. Sedan följer Mats 
Svensson 19 feb. – 9 mars, Ewa Berg 12  – 30 mars, Sofi Hagman 2 – 27 april, GiVs styrelse 30 
apr. – 18 maj (ersätter Waverly Liu som lämnat återbud), Östra Grevies folkhögskola 
elevutställning 21 maj – 8 juni. 

Fia Kvissberg 



Fotografering av nyinlämnade grafiska blad för exponering i webshopen har pga sjukdom släpat 
efter lite men har kommit igång igen nu i februari då Göran Boardy avlastar vår fotograf.

Instagram Grafik i Väst har nu 1000 följare på Instagram! Hurra! Tack till Jakob Leijonhielm 
som lägger upp trådar för oss där! Fortsätt gärna att dela, även på Facebook. 

När du lämnar/skickar in nya blad till Grafik i Väst är vi tacksamma om du också fyller i 
en följesedel med verkens titel, teknik, upplaga, pris och mått (höjd x bredd). Om du har mätt upp 
din bild själv sparar vi tid vid registreringen i dataprogrammet. Förtryckta följesedlar finns 
nedladdningsbara på hemsidan och analogt på GiV men även egenhändigt skrivna fungerar, bara 
alla uppgifterna finns med, tack på förhand!

Källsortering har skötts lite allt eftersom av Anna på Grafik i Väst, anpassat till hur systemet i 
det lokala soprummet ser ut.  En liten miljöstation har iordningställts i köket under kaffebryggaren 
så att det blir möjligt för dig som vistas där t.ex. på helger att sortera ditt avfall i de kategorier som 
omhändertas (glas, metall, batterier, lampor, små-elektronik, tidskrifter och kartong). Resten slängs 
som vanligt brännbart i papperskorgen i köket. All väggmålningsutrustning har ställts in i skåpet 
under diskbänken, ett skåp som också kommer att få en bättre ordning i vår.

Reducering av serviceavgiften kan beviljas den medlem som pga ekonomiska svårigheter 
ansöker om detta hos styrelsen. Det finns också arbetsuppgifter i Grafik i Väst som renderar 
halverad serviceavgift, enligt en lista som årligen presenteras av styrelsen på medlemsmötena. 
Styrelsen har beslutat att i år utöka den listan till att även omfatta web-master-uppdraget (1 post), 
helgvaktsansvarig (1 post) och redaktionen för digitala presentationer/webbutställningar (2 poster).  
Flera av posterna på listan utnyttjas inte eftersom samma personer utför två uppdrag och 
”mängdrabatt” inte ges, några har också avstått från att utnyttja rättigheten till reducerad avgift. 

Så styrelsen bedömer att det finns marginal att utöka listan utan att det påverkar vår budget negativt. 
Det känns också angeläget att på något vis kunna tacka för den arbetsinsats som många medlemmar 
annars utför regelbundet och helt ideellt. Utan detta fantastiska arbete som ni gör skulle Grafik i 
Väst stå still, TACK!

Ekonomin

Det är lugnt på den ekonomiska fronten. Utbetalningar till de medlemmar som sålt grafik sker 
kontinuerligt. Försäljningen tuffar på, ingen panik ens vid horisonten. I dagarna sänds fakturorna på 
serviceavgifterna ut till er medlemmar. Det går utmärkt att dela upp betalningen t.ex. månadsvis, 
meddela Anna hur du vill göra i så fall. Och glöm inte att betala, genom din avgift lever och 
utvecklas Grafik i Väst vidare. Tack så mycket!

Med önskan om en glad, frisk och härlig vår!

Styrelsen/gm

Marjut Börjesson

ordf.



Hi, dear member of Grafik i Väst,

Spring is coming soon! We have hardened out and maybe finally reached the other side of the 
pandemic as well. It's not over yet, but we, according to FHM, as society are entering a new and 
more open phase. During the peak of the wave in January, we had to limit the number of 
simultaneous visitors to the gallery to two people.  But on February 9, the Public Health Agency 
(FHM) released all restrictions and recommendations regarding public events etc etc. So now we 
can have Grafik i Väst open as usual again and welcome all old and new visitors/members! The 
openings can once again become our social meeting place and our cultural breathing space (among 
others).

It remains to be seen how much the pandemic has affected us in the form of the habit of keeping our 
distance, staying home when ill, washing hands etc. Maybe we are affected by shyness now when it 
is almost allowed to touch? We have learned a lot in the process, expensive knowledge in some 
cases, perhaps more easily forgotten in others. Respect and compassion will hopefully become 
social patterns that persist.

An experience that we carry with us in the future is the use of social media and digital meetings. To 
see each other through zoom or any other similar digital tool has become a habit. The step into the 
digital world has for some of us sometimes been dizzyingly large, but with a little help it works. 
However, the physical encounter, as well as the analogous results (prints) of the tactile craft, are 
hard to beat as an experience.

A 30-year anniversary

When we founded Grafik i Väst thirty years ago, we also hired Anna Larsson to run our gallery. It is 
a task she has handled honorably, loyally and conscientiously. On the day 30 years after the 
beginning of her employment, the board greeted Anna with gift cards and flowers, good pastries and 
strawberries. We wish Anna many more years of good cooperation and Good luck in the future as 
well! How lucky we are to have her!

Grafik i Västs Business Plan 2022-24 – i.a. Workshop Artists books.

If you go to the website you can find our Business plan under member info. (Avändare: grafikiväst, 
Lösen: givinfonu) in swedish. In it, we are e.g. telling about plannes to carry out a workshop in 
Artist books for GiV-members during the early summer 2022 in collaboration with Rundqvist's 
bookprintingstudio in Onsala. We are now looking for your interest in participating and/or leading 
such a workshop. We are exploring the possibilty of making it a weekend event. And in that case  
we will book a possible overnight stay in Onsala. The cost can be partially subsidized by Grafik i 
Väst if you are about 35 years old or younger (age negotiable).  To sign up for this, contact Maria at 
the board, contactinfo are found last  in GiV-bladet. More information and binding registration will 
come later this spring.

Spring exhibitions

The season got off to a flying start in a colorful and wellcomposed way with an exhibition by 
Kristin Rapp 8 - 26 jan. At the time of writing, we can admire Fia Kvissbergs collographies 29 
jan. – 16 feb. Then follows Mats Svensson 19 feb. – 9 mars, Ewa Berg 12  – 30 mars, Sofi 
Hagman 2 – 27 april, GiVs board 30 apr. – 18 maj (replaces Waverly Liu who has resigned), 
Östra Grevies folkhögskola student exhibition 21 maj – 8 juni. 



Photography of newly submitted prints for display in the webshop has, due to illness, 
lagged behind a bit but has started again this month.  Göran Boardy is helping our photographer, 
thankyou!

Instagram Grafik i Väst has 1000 followers on Instagram, Hurray! Thanks to Jakob Leijonhielm 
who posts threads for us there! Feel free to share! 

When you submit/send in new prints to Grafik i Väst, we are grateful if you also fill in 
a leaflet  with the the works' title, technique, edition, price and dimentions (height x width). If you 
have  measured your print yourself, we save time when registering in the computer program. Pre-
printed delivery notes can be downloaded on the website and IRL found on GiV, but even written by 
hand is ok, only all the information is  included, thanks in advance!

Source sorting at Grafik i Väst has been handled by Anna Larsson adapted to what the system in 
the local garbage room looks like. A simple and small environmental station has now been prepared 
in the kitchen under the coffe maker so that it will be possible for you who stay there on e.g. 
weekends to sort your waste into the categories that are disposed of (glass, metal, batteries, lamps, 
small electronics, magazines and cardboard). The rest is thrown as combustable in the kitchen trash. 
All wall painting equipment has been set up in the cabinet under the sink, a cabinet that will also get 
a better order this spring.

Reduction of the service fee can be granted to the member who, due to financial difficulties, 
applies for this with the board. There are also tasks in GiV that render halved service fees, 
according to a list that is presented annually by the board at member meetings. This year, the Board  
has decided to expand that list to also include the web-master assignment (1 post) and the editorial 
staff for digital presentations/web exhibitions (2 posts). Several of the tasks on the list are not used 
because the same people perform two assignments and a ”quantity discount” is not given. Some 
have also waived the right to a reduced fee. 

So the board believes that there is a margin to expand the list without it negatively affecting our 
budget. It also feels important to be able to thank in some way for the work that many members 
otherwise regularly perform completely non-profit. Without this fantastic work that you do, Grafik i 
Väst would stand still, thank you!

The Economy

It is calm on the economic front. Payments to members who sold prints are made continuously. 
These days, the invoices for the service fees are sent out to your members. It is ok to divide the 
payment e.g. Monthly, let Anna know what you want to do in that case. And please do not forget to 
pay. Through your fee Grafik i Väst lives on and develops further. Thanks so much!

Wishing you a happy, healthy and wonderful spring!

The board/through

Marjut Börjesson



För att komma åt medlemssidan på föreningens hemsida:

To access the member page on the association's website:

Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu
Galleriet har stängt måndag och tisdag , the Gallery is closed Monday and Tuesday.
Styrelsen/the board:
ordf. Marjut Börjesson 0702-91 21 93 marjutborjesson@hotmail.com
vice ordf. Rolf Gustafsson 0709 726951 rolf.g@artfuel.se
kassör Ewa Hjälm 0723-62 47 62 ewahjalm@gmail.com
sekreterare Camia Boije 073-542 99 87 camia83@gmail.com
ledamot, ansvarsområde Vännerna: Maria R Eriksson 072-593 90 99 writinggrafic@icloud.com
ledamot, ansvarsområde helgvakt: Jacqueline Nowicka 0707 58 72 33 zakinowicka@gmail.com

Övriga:
Hantlangare Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se
Kommunikatör vakant
Kontaktperson utställningsgruppen  Eric Saline 0739- 084979 esaline@gmail.com
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