
GiV-‐blad	  #	  2	  -‐2017	  

Ansökan	  om	  utställning	  hos	  Grafik	  i	  Väst	  2018	  

Inlämning ska ske senast onsdagen den 17 maj 2017  

Ansökan består av 5 alster i original samt 5 bilder digitalt i jpg, max 500 kb 

vardera. Digitala bilder skickas till epostadressen utgrupp@ramverk.se eller lämnas 

på USB. Gärna också en formulerad utställningsidé i text och bild. 

Påminnelse	  om	  medlemsutställningen:	  

20 maj – 7 juni 2017 blir det en medlemsutställning på galleriet.  Skicka eller lämna in 

din bild senast fredag 5 maj. Det ska vara ETT blad i valfri grafisk teknik. Format: Max 

40 x 50 cm, helst stående. Minst 5 cm pappersmarginal runt om bilden. Ej monterad. 

 

Välkomna till Grafik i Västs ordinarie årsmöte 2017 

Fredagen 28 april kl 18:30 i Galleriet  

Förslag till dagordning: 
 
1. Anteckning av mötesdeltagare. 

2. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, justeringsmän. 

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. 

4. Fastställande av röstlängd. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.  

7. Revisorernas berättelse. 

8. Fråga om ansvarsfrihet. 

9. Av styrelsen eller enskild medlem anmälda frågor.  

10. Verksamhetsplan för 2017. 

11. Information och diskussion om Rundqvists Boktryckeri AB 

12. Stadgeändring angående medlemskap och serviceavgifterna. (2:a läsningen) 

13. Val av styrelse. (styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt minst två 

suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv.) 

14. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter. 

15. Val av invalsnämnd. 

16. Val av valberedning. 



17. Fastställande av årsavgift. 

18. Fastställande av styrelsearvoden. Förslag på arvoden till ordförande och 

sekreterare samt mötesarvoden. 

19. Fastställande av förmedlingsavgiftens storlek vid försäljning av medlemmarnas 

grafiska blad. 

20. Fastställande av stödmedlems rabatt. 

21. Övriga frågor.  

 
Avslutas med vin, prat och tilltugg 

till självkostnadspris :-) 

Välkomna	  

 

Stadgeändringsförslaget	  i	  punkt	  12	  ovan	  

Medlemskap i Grafik i Väst gäller per kalenderår. Uppsägning av medlemskap skall 

ske under januari månad. Fakturor på serviceavgift skickas ut i början av året. 

Eventuella ändringar av serviceavgiftens storlek som beslutas av årsmöte, gäller från 

nästföljade kalenderår 

 


