
GiV-Bladet #1 Januari 2021   (english below) 
 
Kära Grafik i Väst medlem. 
 
Så har vi ett nytt år och sakta återvänder ljuset till vår del av planeten. Dagarna blir längre och 
snart byter blåmesarna till vårlätet. Ja, det gäller att hålla modet uppe efter ett helt år under 
pandemins skugga. Vi får fortsätta hjälpas åt att behålla hälsan och leva med den sociala distans 
som begärs även om vi, vid det här laget är trötta på det. Det kommer en vår. Ge inte upp – håll 
ut! 
 
Det har varit ett prövningens år på fler än ett sätt, många har drabbats av sjukdom och sorg, 
arbetslöshet och ekonomiska svårigheter. Kanske har det aldrig förut har varit så tydligt hur utsatt 
det enskilda konstnärskapet egentligen är, hur lätt vi faller utanför skyddsnäten. Byråkratin runt 
krispaketen är något att stångas mot men det kan finnas hjälp att få. Sent omsider finns det nu 
äntligen pengar att söka också för konstnärer med enskild firma i det tredje krispaketet från 
Konstnärsnämnden. På deras hemsida finner du information om ansökningsförfarandet: 
https://www.konstnarsnamnden.se/logga-in-e-tjanst 
Sista ansökningsdag är 3e februari. 
 
 
ENKÄT 
I samma veva som du får det här GiV-bladet går också enkäten, som nämndes i förra GiV-bladet, 
ut till dig som är aktiv medlem. Enkäten tar inte så lång tid att besvara och du får vara anonym. 
Vi sammanställer och redovisar sedan resultatet till er alla.  
Det är bra om alla svarar på enkäten! Vi önskar ha dina svar senast den 10e februari så skjut 
inte upp denna lilla insats, det betyder mycket för oss i styrelsen att få veta dina synpunkter.  
 
Vårens utställningar 
Helena Elfgren 9-27 januari, Jannis Karydakis 30 januari-17 februari, Gaby Berglund 
Cardenas 20 februari-10 mars, Eva Maria Ern 13-31 mars, Jacqueline Nowicka 10-28 april,  
Marie Falksten 1-19 maj och sist men inte minst samlingsutställningen för oss medlemmar:  
GiV 30 år Jubileumsutställning 22 maj-9 juni. 
Mer information om jubileumsutställningen kommer längre fram. 
 
Liksom under hösten har vårens utställare, av hänsyn till pandemin, ingen skyldighet att själva 
medverka vid hängningen av utställningen, på vernissagen eller vid nedtagning. Detta innebär att 
utställningsgruppen arbetar ännu hårdare än normalt och de gör en förträfflig insats, som vi i 
styrelsen och säkert också utställarna, är mycket tacksamma för.  
 
Extern kassör 
Vi har under minst ett par år märkt att det skulle behövas en extern kassör som sköter bokföring, 
bokslut och deklaration för Grafik i Väst. Researchen för att anlita en extern kassör påbörjades 
redan förra året men proceduren har hämmats av pandemin. Bl.a. så tillät inte Tillväxtverkets 
regelverk för korttidspermitteringen några timanställningar och pandemin påverkade ju också 
hela den ekonomiska situationen på ett sådant sätt att vi nästan fick skrämselhicka.   
Men vi har haft is i magen, försökt gå metodiskt till väga och måste blicka framåt så styrelsen 
undersöker just nu möjligheten att leja ut denna arbetsuppgift som tar så mycket tid från vår 
gallerist Anna Larsson. Vi är mycket stolta över och tacksamma för hur väl Anna skött 
sifferarbetet men det är inte optimalt att låta henne lägga så mycket av sin tid på det löpande 
bokföringsarbetet då det stjäl tid och kraft från själva grafikhanteringen, kontakten med 



kunderna, försäljningen och kommunikationen med er medlemmar.  
Det ekonomiska läget är just nu sådant att vi åtminstone vågar tänka tanken och väga kostnaden 
mot fördelarna. Styrelsen ber att få återkomma med mer information i denna fråga. 
 
Årsmötet 
Årsmötet är i år planerat till lördagen 24 april kl. 17:00. Motioner och skrivelser från 
medlemmarna ska vara inlämnade till styrelsen före den 15e mars. 
 
Utställningsgruppen informerar: 
För att underlätta för utställningsgruppens arbete nu under pandemin vill vi att Din ansökan om 
utställning på Grafik i Väst ska vara digital och innehålla följande: 
• 5-10 foton (300 dpi) på verk som ska ingå i utställningen, även på de som är under arbete. 

Varje foto ska förses med titel, datum, teknik. Hänvisning till hemsidor accepteras inte av 
utställningsgruppen utan dessa foton ska i så fall laddas ner i t.ex. ett word-dokument som 
sänds till Eric i utställningsgruppen: esaline@gmail.com. 

• Text om din utställningsidé, i vilken du berättar om teknik, storlek, tema, syfte eller någon 
annan utgångspunkt som du tänkt dig ska framgå i din utställning. Denna text 
sammanställs med ditt bildmaterial i samma dokument som fotona. 

• Sista datum för ansökan är sista onsdagen i maj varje år. Det går att ansöka hela året men svar 
ges inte förrän i juni.  

 
 
Till sist vill vi önska dig en bra fortsättning på det nya året! 
 
Varma hälsningar, 
Styrelsen/gm 
Marjut Börjesson 
ordf. 
 
 
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: 
Marjut Börjesson 0702-91 21 93 marjutborjesson@hotmail.com 
Ewa Hjälm 0723-62 47 62 ewahjalm@gmail.com 
Maria R Eriksson 072-593 90 99 writinggrafic@icloud.com 
Camia Pia Pettersson 073-542 99 87 camia83@gmail.com 
Jacqueline Nowicka 0707 58 72 33 zakinowicka@gmail.com 
Gunilla Olsson 0735-74 03 42 gunillamarieolsson@gmail.com 
 
Övriga: 
Hantlangare Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se 
Kommunikatör Nina Bondeson 0709 - 53 49 18 nina@ninabondeson.se 
Kontaktperson utställningsgruppen Eric Saline 0739 – 084979 esaline@gmail.com 

 
 
 
 



Hi, dear member of Grafik i Väst, 
 
So we have a new year and slowly the light returns to our part of the planet. The days get longer 
and soon the blue tits change to spring tunes. Yes, it is important to keep your spirits up after a 
whole year under the shadow of the pandemic. We must continue to maintain health and live with 
the social distance that is desired even if we, at this point, are tired of it. There will be a spring. 
Do not give up – persevere! 

It has been a year of trial in more ways than one, many have suffered from illness and grief, 
unemployment and financial difficulties. Perhaps it has never before been so clear how 
vulnerable the individual artistry really is, how easily we fall outside the safety nets. 

The bureaucracy around the crisis packages is something to contend with, but there may be help 
available. Late at last, there is now finally money to apply for artists with a sole proprietorship in 
the third crisis package from the swedish Artists' Committee. On their website you will find 
information about the application procedure: 
https://www.konstnarsnamnden.se/logga-in-e-tjanst 
The last day to apply is February 3rd. 

SURVEY 
About the same time as you get this GiV magazine, the survey, which was mentioned in the 
previous GiV magazine, also goes out to you as a member. The survey does not take that long to 
answer and you can remain anonymous. We compile and then report the results to you all. 
Resting members are also wellcome to do the survey, you are then protecting your freedom of 
speach. But we will consider that you don’t have right to vote when we compile the answers 
concerning motions.for admendment of our statues.  
It is good if everyone responds to the survey! We want your answers no later than February 
10th, so do not postpone this small effort, it means a lot to us on the board to get to know your 
views. 

This seasons exhibitions 
Helena Elfgren 9-27 January, Jannis Karydakis 30 January-17 February, Gaby Berglund 
Cardenas 20 February-10 March, Eva Maria Ern 13-31 March, Jacqueline Nowicka 10-28 
April, 
Marie Falksten 1-19 May and last but not least the group exhibition for us members: 
GiV 30 years Anniversary exhibition 22 May-9 June. 
More information about the anniversary exhibition will come later. 

As in the autumn the exhibitors this season, due to the pandemic, have no obligation to 
participate in the hanging of the exhibition, at the opening or during the dismantling. This means 
that the exhibition group works even harder than normal and they make an excellent effort, for 
which we on the board and probably also the exhibitors, are very grateful. 

External treasurer 
For at least a couple of years, we have noticed that an external treasurer would be needed to 
handle accounting, financial statements and declarations for Grafik i Väst. Research to hire an 
external treasurer began last year, but the procedure has been hampered by the pandemic. The 
swedish Tillväxtverket's regulations for short-term layoffs did not allow any hourly employment 
and the pandemic also affected the entire economic situation in such a way that we almost got a 
scare hiccup. 



But we have tried to stay calm and be methodic and we have to look ahead, so the board is 
currently investigating the possibility of renting out this task that takes so much time from our 
employee Anna Larsson. We are very proud and grateful for how well Anna handled the number 
work, but it is not optimal to let her spend so much of her time on the ongoing accounting work 
as it steals time and energy from the actual art management, contact with customers, sales and 
communication with you members. 

The economic situation right now is such that we at least dare to think the idea and weigh the cost 
against the benefits. The Board asks to return with more information on this issue. 

The annual meeting 
This year the annual meeting is scheduled for Saturday 24 April at 17:00. Motions and letters 
from the members must be submitted to the board before 15 March. 

The Exhibition group informs: 
To facilitate the exhibition group's work now during the pandemic, we want your 
application for an exhibition at Grafik i Väst to be digital and contain the following:  
* 5-10 photos (300 dpi) of works to be included in the exhibition, also of those that are under 
construction. Each photo must be provided with a title, date, technology.  
References to websites are not accepted by the exhibition group, but these photos must in that 
case be downloaded in e.g. a word document sent to Eric in the exhibition group: 
esaline@gmail.com. 
 
* Text about your exhibition idea, in which you tell about technology, size, theme, purpose or 
any other starting point that you intend to appear in your exhibition. This text is compiled in the 
same document as the photos. 
 
* The deadline for applications is the last Wednesday in May each year. It is possible to apply 
throughout the year, but answers will not be given until June. 
 
Finally, we wish you a good continuation of the new year! 

Warm greatings, 

The board/through 
Marjut Börjesson 
president 
 
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: 
Marjut Börjesson 0702-91 21 93 marjutborjesson@hotmail.com 
Ewa Hjälm 0723-62 47 62 ewahjalm@gmail.com 
Maria R Eriksson 072-593 90 99 writinggrafic@icloud.com 
Camia Pia Pettersson 073-542 99 87 camia83@gmail.com 
Jacqueline Nowicka 0707 58 72 33 zakinowicka@gmail.com 
Gunilla Olsson 0735-74 03 42 gunillamarieolsson@gmail.com 
Övriga: 
Hantlangare Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se 
Kommunikatör Nina Bondeson 0709 - 53 49 18 nina@ninabondeson.se 
Kontaktperson utställningsgruppen Eric Saline 0739 – 084979 esaline@gmail.com 


