
Protokoll fört vid Grafik i Västs Årsmöte 23 april 2022 
på galleriet och digitalt (hybridmöte)

Organisationsnummer: 1685 7206 5491

1. Mötets öppnande och Anteckning av mötesdeltagare
Efter en del tekniskt installerande hälsade Göran Boardy välkommen och närvarolista 
skickades runt. Leif Robertsson tilldelades uppgiften att anteckna vilka som närvarade 
digitalt och hålla koll på signaler från dem på skärmen.

2. Val av mötesfunktionärer
BESLUT:  Mötesordförande: Göran Boardy

Mötessekreterare: Marjut Börjesson
Justerare: Leif Robertsson och Jim Berggren

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet anses stadgeenligt utlyst

4. Fastställande av röstlängd
Alla närvarande är röstberättigade utom Anna Larsson

5. Fastställande av dagordning 
Göran påpekar att vi under punkt 6 som behandlar ekonomin också ska ta upp styrelsens 
förslag till budget för 2022. 
BESLUT: Dagordningen fastställs.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamheten
Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och budget har sänts ut i förväg. 
Verksamhetsplanen har funnits tillgänglig på hemsidan sedan början av året.
Mötesordföranden läste rubrikerna i verksamhetsberättelsen och förklarade ordet fritt. Inget 
förslag till ändring eller tillägg lämnades.
Anna Larsson lämnade ekonomisk rapport. Grafik i Väst har ett överskott på 35.000. 
Redovisningsbyrån Reconomica drar in sin egen  kostnad och samarbetet börjar fungera bra. 
Försäljningsprovisionen uppgår till 33.000 hittills i år. De stora inköparna är VGR, andra 
regioner och Göteborgs Stad.
Budgeten som sänts ut är balanserad (+-0).
BESLUT:  att 25 % av 2021 års överskott ska periodiseras

att lägga Verksamhetsberättelse, den ekonomiska rapporten och budgeten till 
handlingarna.

7. Revisorernas berättelse
Leif Robertsson läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för 
styrelsen.

8. Frågan om ansvarsfrihet
BESLUT: styrelsen beviljas ansvarsfrihet

9. Av styrelsen eller enskild medlem anmälda frågor. 
Motion från Lina Nordentröm gällande resersättning. Motionen utsänd i förväg. Diskussion.
I stort sett ställde sig mötet positivt till att på något sätt tillmötesgå motionären. Dock 
lämnades flera tilläggs- och ändringsförslag. Camia föreslog att Årsmötet ger styrelsen i 
uppdrag att sända ut ett frågeformulär till medlemmarna med de olika alternativen för att på 
så sätt fastställa majoritetens vilja. Marjut föreslog att vi skulle besluta nu på mötet..
BESLUT: 
att gå på Camias förslag att styrelsen formulerar och sänder ut en enkät med frågor till 
medlemmarna i Grafik i Väst.
De olika alternativen som kom upp på mötet är:
1. bifalla motionen oförändrad 
2. att prova i ett år för att se vilka kostnaderna blir
3. avslå motionen med motiveringen att kostnaden är avdragsgill i deklarationen och därför 
kan den enskilde få tillbaka pengarna den vägen



4. bifalla motionen med något av följande tilläggsförslag: 
a. att den längre bort boende medlem som står i tur att helgvakta kan få reseersättning 
alternativt få hjälp från GiV att ersätta en standin (400 kr). I dagsläget betalar den som 
skulle vaktat själv sin standin i en privat uppgörelse.
b.  att denna möjlighet gäller samtliga medlemmar och inte bara de som bor utanför 
Västra Götalandsregionen.
c. att ersättningen ska baseras på avståndet från Göteborg, t.ex. milersättning (18,50)
d. att ersättningen ska ha ett maximibelopp.

10. Val av styrelse
Ordet lämnades till valberedningen och Beatrice Rembry rapporterade om sitt arbete. 
Samtliga i styrelsen tackade i första skedet ja till att fortsätta. Lite senare meddelade Ewa 
Hjälm att hon avgår. Ewa har sedan hjälpt till att försöka hitta en ersättare och Åsa Dahlbeck 
har tillfrågats och säger att hon kan ingå i styrelsen som ordinarie ledamot (ej kassör). 
Styrelsen konstituerar sig själv på nästa styrelsemöte 17e maj. 
Ewa tackas för sin insats!
BESLUT: att till styrelse välja Marjut Börjesson, Rolf Gustafsson, Maria Eriksson 
Börjesdotter, Camia Boije, Jacqueline Nowicka (samtliga omval) och
Åsa Dahlbeck (nyval)
att firmatecknare för föreningen ska vara ordföranden och kassören var för sig

11. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter
BESLUT: (omval på samtliga poster, nämligen:) 
Ina Jansson extern revisor, personlig suppleant: Göran Boardy
Leif Robertsson föreningsrevisor, personlig suppleant: Jim Berggren

12. Val av invalsgrupp
BESLUT: att välja Fredrik Fabó, Eric Saline och Camia Boije till invalsgrupp. 
Ansökningsblankett finns på hemsidan, sista ansökningsdag 25e maj. Därefter håller 
invalsgruppen överläggning och fattar beslut.

13. Val av valberedning 
Marjut föreslog Ewa Hjälm
BESLUT: att välja Ewa Hjälm och Beatrice Rembry till valberednig. En tredje person bör 
tillsättas på Höstmötet i ett fyllnadsval.

14. Fastställande av årsavgift
BESLUT: oförändrad

15. Fastställande av styrelsearvoden
BESLUT: oförändrat (6000 kr/ledamot)

16. Fastställande av förmedlingsavgiftens storlek vid försäljning av medlemmarnas grafik.
BESLUT: oförändrad

17. Fastställande av stödmedlems (och GiV-medlems) rabatt 
BESLUT: 10 %

18. Presentation av webb-utställningar
Rolf Gustafsson berättade om arbetet att framställa sidan för de digitala presentationerna och 
efterlyste input från övriga intresserade. Hjälp till att samla material att publicera!
Tidsplanen är att sjösätta projektet i september och att då även utställningarna i galleriet 
visas på sidan. Redovisning av projektmedlen ska göras i veckan som kommer. Marjut och 
Ewa fyller i blanketten! 

19. Val av jubileumsutställningsgrupp för Galleri Majnabbeutställningen. Också en 
medarbetare till Camia som ska ha hand om transport och hängning av den lilla 
jubileumsutställningen (som visades på GiV förra året) som ska till GS i Stockholm 
efterlyses, kanske någon boende i Sthlms-området?
BESLUT: Leif Samuelsson, Ewa Hjälm och Maria Eriksson Börjesdotter bildar 
utställningsgrupp för utställningen på Majnabbe. Komplettering på Höstmötet.

20. Avveckling av Christmas Art Project vars försäljning dalat de senaste åren. Vad gör vi 



med de julklappar som blivit över? 
BESLUT: att ge styrelsen fria händer att besluta vad som ska ske med dessa gåvor från 
medlemmarna.

21. Övriga frågor
a. Listan över de arbetsuppgifter som renderar halverad serviceavgift hade Marjut tyvärr 
glömt hemma men hon redogjorde för den i stora drag ur minnet. Godkändes av Årsmötet.
b. Workshop Artists Books på Rundqvists 4-5 juni – Det finns platser kvar! Anmäl dig till 
Maria Eriksson Börjesdotter.
c. GiV medverkar på Bokmässan – Gun Ulriksson rapporterade från marknadsförings-
gruppen. En vaktlista kommer att behövas för alla dagarna, tre personer per pass är önskvärt. 
Birgitta Lorentzon anmälde intresse. Foldern ska tryckas för utdelning och grafik ska ställas 
ut. Grafiken ska dock inte säljas i montern utan intresserade hänvisas till webshopen och 
galleriet men intresseanmälan kan mottas. Förslag från styrelsen: vi har många fina 
grafikböcker som kan säljas på Bokmässan via swish. Det materialet får styrelsen hjälpa till 
att välja ut. Vår medverkan på Bokmässan är budgeterad med 30.000 kr.

22. Mötets avslutande
Göran tackade för visat intresse både IRL och via länk och avslutade mötet.

Samkväm med god mat och dryck

Vid protokollet dag som ovan

Marjut Börjesson
mötessekreterare

Leif Robertsson
justerare

Jim Berggren
justerare


