
Hej Grafik i Västmedlem, (english below)

hoppas du har det bra nu när våren föryngrar våra omgivningar och bär med sig hopp om en solig och 
givande sommar.
Beklagar att du fått vänta på detta GiV-blad men det har varit en del trådar att dra i och reda ut först innan 
styrelsen fått ihop information om vad som komma skall. Desto trevligare läsning önskar vi dig nu.

Årsmötet som var för drygt en månad sedan (protokollet finns under medlemsinfo på hemsidan) beslöt 
ju bl.a. att en medlemsenkät kulle gå ut gällande Lina Nordenströms motion om reseersättning för långväga 
helgvakter. Motionen som behandlades av mötet togs ju väl emot som sådan men det inkom också en del 
ändrings- och tilläggsförslag varför Årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att göra en medlemsundersökning. 
Här nedan är länken till enkäten (kopiera den till din skärmläsare är uppmaningen från Camia. Får ni problen 
får ni ringa henne och be om hjälp med att öppna den).

https://forms.gle/cPpfB7GytcPVC9n99 

Ni som får pappersutskick får givetvis också enkäten på papper här i samma brev. Förhoppningsvis kan vi ge 
besked i frågan om reseersättning innan det blir aktuellt inför höstens helgvaktningar. Så håll ut! Demokra-
tin kräver emellanåt lite byråkrati men ger förhoppningsvis ett välgrundat beslut. Vi ber dig att BESVARA 
ENKÄTEN så fort du kan (senast den 22 juni) och tackar för din medverkan.

Styrelsen
På Årsmötet valdes Åsa Dahlbeck in i styrelsen istället för Ewa Hjälm som avgick. Resten av styrelsen om-
valdes. I och med att Ewa avgick behövde vi utse en ny kassör.  Nya styrelsen konstituerade sig på styrelse-
mötet den 17e maj. Det blev en del omflyttningar på posterna, så nu ser styrelsen ut som följer:
Marjut Börjesson, ordförande
Camia Boije, vice ordförande
Rolf Gustafsson, kassör
Maria Eriksson Börjesdotter, sekreterare samt delat ansvar för stödföreningen Vännerna.
Åsa Dahlbeck, ordinarie ledamot med delat ansvar för stödföreningen.
Jacqueline Nowicka, ordinarie ledamot med ansvar för helgvaktslistan.

Vi tackar Ewa för hennes insats och vet att hon gärna bidrar med sin erfarenhet och skicklighet i samband 
med Jubileumsutställningen på Majnabbe (mer om den under rubriken ”Externa utställningar”).

Styrelsen fick hoppa in och ordna en egen grupputställning i galleriet under den period som Waverly Liu, vår 
kollega i Hong Kong, nödgades avboka. Även om det var tråkigt att Waverly inte kunde var det var roligt 
för oss som annars stretar på med det administrativa att också få visa vår grafik. Om vi får säga det själva 
blev utställningen varierad och fin, tack! Vernissagen lockade rekordmånga besökare och gick i kafferepets 
tecken. Det var Camias idé att vi skulle bjuda på småkakor och kaffe i blommiga porslinskoppar, ett upptåg 
som både var originellt, välsmakande och uppskattat!

Östra Grevie folkhögskola
I skrivande stund gästas galleriet av elever från Östra Grevies Folkhögskola. Grafik i Väst brukar ju då och 
då erbjuda konstskolor möjlighet att anordna elevutställningar. Det är ett uppfriskande inslag och roligt att 
se deras förväntan över att i en egen utställning möta Göteborgspubliken. Tolv elever var på plats och deras 
verk pryder nu galleriets väggar fram t.o.m. 8/6.

Artist’s Books – workshop 
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Grafik i Västs samarbete med Rundqvists tryckeri i Onsala genomförs som planerat den 4-5 juni. Marie 
Palmgren leder oss med van hand genom de rika valmöjligheter som öppnar sig inom denna spännande gen-
gre. Rapport om hur det gick kommer senare...
Maria Eriksson Börjesdotter är kontaktperson. 

Sommaren på galleriet
Mellan den 9e juni och 6e augusti är Grafik i Väst sommarstängt för publiken. Anna Larsson jobbar fram till 
den 22e juni innan hon går på en lång och härlig semester! 
Under tiden som galleriet är stängt kommer absolut nödvändiga reparationer dock att utföras bl.a. i 
köket, som varit eftersatt länge. Eric och David kommer att sätta in nya skåp någon gång under juni månad, 
om allt går som planerat. Vissa reparationer av lådhurtsar i grafikbanken ska också utföras. Vi tackar på 
förhand för denna efterlängtade arbetsinsats och håller tummarna för att arbetet ska funka fint.

Externa utställningar
Som vi tidigare berättat så kommer vi att fira att Grafik i Väst fyller trettio år genom att bl.a. arrangera 
externa utställningar. Flera av er har hört av sig för att få mer information om dessa. Här kommer en sam-
manfattning:

1. Jubileumsutställning i Moriska rummet på Grafiska Sällskapet i Stockholm, 6-26 oktober. 
Till denna utställning kommer vi i möjligaste mån att återanvända det material som ingick i 
Jubileumsutställningen vi hade på galleriet 2021. Verken som visades då är registrerade och ingår i 
grafikbanken så vi gör en avstämning innan det är dags och hör av oss individuellt till de medlemmar vi 
eventuellt behöver kompletteringar ifrån. Camia som är kontaktperson kommer att åka upp med 
utställningen men det behövs ytterligare någon medlem i Stockholmsområdet som kan tänka sig att 
hjälpa till med det praktiska på plats. Du som känner dig hågad kontakta Camia (se kontaktinfo sist i 
bladet) innan vi mailar/ringer dig och tjatar :D, skämt åsido, din insats behövs! 

2. Samlingsutställning på anrika Galleri Majnabbe, Göteborg 19e nov – 4e dec. Detta är den stora 
samlingsutställningen på GiVs födelseort och vi är glada att få genomföra den i så vackra lokaler. 
En utställningsgrupp är tillsatt och består av Ewa Hjälm (sammankallande), Maria Eriksson 
Börjesdotter och Leif Samuelsson, ev. behövs ytterligare några frivilliga till själva hängningsarbetet, 
intresserad? Hör av dig! Det kommer att bli öppet för alla medlemmar att delta med visst antal verk som 
ska lämnas in på utsatt datum. En utställningsavgift på 100 kr kommer att tas ut av var och en och en 
vaktlista kommer att upprättas. INFORMATION KOMMER strax att meddelas TILL SAMTLIGA  
AKTIVA MEDLEMMAR. Utställningen på Majnabbe kommer att avslutas med en finissage / 30-
årsfest, mer info närmare i tid. 
Vill du vara med och ordna med festligheten, kontakta Marjut och/eller Camia.

3. Samlingsutställning på KKV Bohuslän – kommer att bli av 2023, och är därför ännu bara på 
planeringsstadiet. Styrelsen har bett medlemmar som bor lokalt att bilda en tillfällig utställningsgrupp. 
Info om tidpunkt mm. kommer att meddelas så fort vi vet mera. Camia är kontaktperson.

Bokmässan 
den 22e – 25e september är det Bokmässa i Göteborg. Äntligen, får vi väl säga, med tanke på att det för vår 
del skjutits upp i två år pga pandemin. Men nu ska det i alla fall bli av och vi ser detta som ett utmärkt 
tillfälle att nå ut till en större publik. Gun Ulriksson i marknadsföringsgruppen informerade på Årsmötet (se 
protokoll under medlemsinfo på hemsidan). Vi kommer att behöva vara tre åt gången som vaktar vår monter, 
en vaktlista kommer att upprättas för alla tre dagarna, du står ditt pass och kan sedan gå runt och njuta av allt 
annat spännande på mässan. Ett visst antal inträdesbiljetter får vi som arrangör men övriga behöver lösas i 
entrén. Kostnaden för extra inträdesbiljetter till de som vaktar montern kan troligen täckas av den budget vi 
har för vår medverkan. I budgeten ingår även tryckkostnad för en folder. (Styrelsen tar upp det på nästa  
möte, sista före sommaren 7/6). forts. >>



Det blev en välbesökt Vernissage då styrelsen ställde ut på Valborgsmässoafton. Vi bjöd på kaffe och kakor, 
solen sken och det var roligt att återse gamla och nya bekanta.

På bilderna från vänster övre hörn till högre nedre hörn: Jacqueline. Ewa, Maria, besökare och Camia. Ewa, Jacquelines man och 
Jacqueline. Ewa, fyra besökare och Beatrice Rembry. Besökare, Jacqueline, Birgitta Lorentzon, besökare och Jacquelines man.

Foto: Marjut Börjesson



forts. Bokmässan:

Den nytryckta foldern kommer att delas ut, en uppvisningsutställning med grafik kommer att visas på plats 
med hänvisning till hemsidan. Och vi hoppas på att sälja många av er medlemmars böcker (det finns ju en 
del i lager på Grafik i Väst). 

Utlyses:
En arbetsuppgift i städning som renderar till halverad serviceavgift förklaras härmed ledig: Att var tredje 
vecka (gärna onsdag eller torsdag före varje vernissage) på Grafik i Väst damma hyllorna, sopa och moppa 
golven, tömma papperskorgarna, skura toaletten, byta handdukar vid diskhon och ta hem och tvätta smutsiga 
handdukar 1-2 gång/säsong samt vid behov rengöra fönstren utvändigt. 
Är du intresserad av att utföra denna marktjänst som alltså ger dig som idag betalar hel avgift rättighet till 
halverad serviceavgift, anmäl dig till styrelsen. 

Webb-utställningarna
Arbetet med de digitala presentationerna går vidare med tidsplanen att sjösätta projektet i september. Un-
der tiden välkomnas material och idéer från dig till olika presentationer/webb-utställningar. Du kanske har 
möjlighet att intervjua en konstnär i din närhet, skriva om och fotografera vederbörande och hens arbete? Du 
kanske vill beskriva en speciell arbetsprocess? Det inom grafik som intresserar dig intresserar troligen även 
andra. Hör av dig till Rolf Gustafsson, alla idéer är välkomna!

Inval av nya medlemmar sker, som alltid nu i början av juni och deras alster planeras att visas i ”Nya 
medlemmar”, första utställningen på höstsäsongen med vernissage av är den 6e augusti.

Sist men inte minst önskar vi dig en lång och härlig sommar!
Varma hälsningar,
styrelsen/gm
Marjut Börjesson

Hi Grafik i Väst-member,

hope you are well now that spring is rejuvenating our surroundings and brings hope for a sunny and reward-
ing summer. 
Sorry that you had to wait for this GiV sheet, but there have been some threads to pull in and manage first 
before the board gathered all information about what is to come.
We wish you all the more a pleasant reading now.

The Annual meeting, which was just over a month ago (the protocol can be found under members info 
on the webbsite) decided, among other things, that a member survey should go out regarding Lina Nor-
deström’s suggestion on travel allowance for long-distance weekend shifts.
The suggestion was well received by the Annual meeating, but there were also some amendment and ad-
ditional proposals, which is why the Annual meeting instructed the board to conduct a membership servey. 
You’ll find the questionnaire via the link below.  It’s written in swedish but the questions are short so we 
hope you’ll gather what’s it about and are able to participate if you wish. The travels in question are within 
swedish boarders.
Hopefully, we can then give information about the result on travel compensation or not before it becomes 
relevant in connection with the autumn weekend shifts. So hold on! Democracy sometimes requires a little 
bureaucracy, but hopefully it gives a wellfounded decision. We urge you, please, to ANSWER THE SUR-
VEY before 22nd of June. Thank’s in advance for your participation.

https://forms.gle/cPpfB7GytcPVC9n99



The new Board
At the Annual meeting, Åsa Dahlbeck was elected to the board, instead of Ewa Hjälm, who resigned. The 
rest of the board was re-elected. As Ewa resigned we needed to appoint a new treasurer. The new board con-
stituted itself at the board meeting on the 17th of May, and looks like this:
Marjut Börjesson, president
Camia Boije,   vice president
Rolf Gustafsson,  treasurer
Maria Eriksson Börjesdotter, secretary and shared responsibility for the support association.
Åsa Dahlbeck, regular member with shared responsibility for the support association.
Jacqueline Nowicka,  regular member with responsibility for the weekend shift list.

We thank Ewa for her efforts and know that she is happy to contribute her experience and skill in connection 
with the Anniversary Exhibition at Majnabbe (more about that under the headline ”External exhibitions”).

The board jumped in and arranged our own group exhibition in the gallery during the period that our col-
league Waverly Liu in Hong Kong, had to cancel.  It was sad that Waverly couldn’t come but in the same 
time it was nice for us who otherwise mostley struggle with the administartion to also be able to show our 
prints. If we may say so ourselves, the exhibition was good and went well, thank you! The opening attracted 
a record number of visitors. It was Camias idea that we would offer cookies and coffe in floral porcelain 
cups, a lovely prank that was both original, tasty and appreciated!

Östra Grevie Folk High School
At the time of writing, the gallery is visited by students from Östra Grevies Folk High School. Grafik i Väst 
usually from time to time offer art schools the opportunity to organize student exhibitions. It is a refreshing 
element and fun to see their expectation of meeting the Göteborg audience.  Twelve students were on site 
and their work now adorns the gallery’s walls, until the 8th of June.

Artist’s Books – workshop 
Grafik i Västs collaboration with Rundqvist’d printing plant in Onsala will be carried out as planned on 4-5 
June.  Marie Palmgren guides us with her know how through the rich choices that opens up within this excit-
ing gengre. Report on how it went will come later...
Maria Eriksson Börjesdotter is contact person.

Summer at the gallery
Between the 9th of June and the 5th of August, Grafik i Väst is closed to the public. Anna Larsson works 
until the 22nd of June before she goes on her summer holiday. 
While the gallery is closed, however, absolutely necessary repairs will be carried out, for example in the 
kitchen which has been neglected for a long time. Eric och David will install new cabinets. If everything 
goes as planned, some time during the month of June. Some repaires of drawers in the prints-bank must also 
be carried out.  We thank you in advance for this long-awaited work effort and keep our fingers crossed that 
everything will work fine.

External exhibitions
As we previously wrote, we will celebrate that Grafik i Väst turns thirty by, among other things arrange 
external exhibitions. Several of you have contacted us about these, thankyou for your patience. Here is some 
information:
1. Anniversary exhibition in the Moriska rummet at Grafiska Sällskapet in Stockholm, 6-26 October.
For this exhibition we will, as far as possible, reuse the material that was included in the Annivesary Exhibi-
tion at our gallery in 2021. These works are registered and included in our collection so we’ll make a recon-
ciliation before it is time and contact you artists individually who we might need additions from.
Camia , who is the conatct person, will go up to Stockholm with the exhibition, but there is need for a couple 
of other member in Stockholm area too, who can help with the practicalities, as transports, hanging etc. 
Please contact Camia (see info at the end of GiV-bladet), your efforts are needed! Thank you.



2. Collective Exhibition at Gallery Majnabbe in Göteborg, 19th nov – 4th dec. 2022.
This is the large group exhibition in Grafik i Västs birthtown and we are happy to carry it out in such beauti-
ful premises. An exhibition group has been appointed and consists of Ewa Hjälm (convener), Maria Eriksson
Börjesdotter and Leif Samuelsson. Some volunteers might be needed for the actual hanging work. If you are
interested, get in touch!, It will open for all active members to participate with certain number of works to be
submitted on the set date. An exhibition fee of SEK 100 will be charged from the participants and a watch-
list will be needed since we are guarding the exhibition ourselves. Please, FIND INFOMATION TO ALL
ACTIVE MEMBERS added to this GiV-bladet.
The exhibtion at Majnabbe will end with a Finissage / 30th anniversary party, more info in time.  All mem-
bers, both active and resting, are of course wellcome. If you want to help with the part arrangement, contact
Marjut and Camia.

3. Collective exhibition at KKV Bohuslän – will be arraged next year, 2023, and is therefore only at the
planning stage. Te board has asked members who live locally to form a temporary exhibition group. Info
about time, conditions etc. will be announced when we know more. Camia is the contact person.

The Book fair
the 22nd - 25th of September is the Book Fair in Göteborg. Finally, we must say, given that for our part it 
has been postponed for two years due to the pandemic. But now it will happen and we see it as an excellent 
opportunity to reach a larger audience. Gun Ulriksson in the marketing group informed us at the Annual 
meeting. We will need to be three at a time guarding our stand, a watch list will be made for three days on 
witch you can book youreself.  You staff the stand a couple of hours and then you are free to enjoy every-
thing else axciting at the fair. We get a certain number of entrance tickets  as organizers, others need to buy 
a ticket. The cost for extra tickets can probably be included in the budgeted sum for our participation, details 
about that later.
The newly printed folder will be handed out at the fair, an exhibition with prints will be displayed on site, 
with reference to the website. We hope to sell many of your member’s book from the shelves in stock at 
Grafik i Väst. 

Announced:
A task in cleaning at Grafik i Väst that results in a halved fee is hereby declared vacant. 
You will be expected to: every three weeks (prefereably on a wednesday or thursday before each opening) 
at Grafik i Väst, dust the shelves, sweep and mop the floors, empty the trash, scrub the toilet, change towels 
at the sink and take home and wash dirty towels 1- 2 times/season and if necessary wash the outside of the 
windows.
If you are interested in performing this ground service which gives you halved service fee if you now are 
paying full fee, please contact the board.

The Web-exhibitions
The work with the digital presentations continues with the scedule to launch the project in September. In the 
mean time, materials and ideas from you as a member for various presentations are wellcome. Maybe you 
have the opportunity to interview an artist near you, write about and photographing his/hers work? You may 
want to describe a particular work process? Anything about printing that interests you probably also interests 
others. Get int touch with Rolf Gustafsson, all ideas are wellcome!

Selection of new members takes place, as always in the beginning of June and their work is planned to 
be shown in ”New members”, the first exhibition of the autumn season with an opening on the 6th of Au-
gust.

Last but not least, we wish you a long and wonderful summer!

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

Galleriets öppettider/Opening hours: onsdag 12-18, torsdag - söndag 12-16. Galleriet har stängt måndag och 
tisdag , the Gallery is closed Monday and Tuesday
Tel. 031 7113839, 0700-18 18 73.

Styrelsen/the board:
ordf. Marjut Börjesson 0702-91 21 93 marjutborjesson@hotmail.com
vice ordf. Camia Boije 073-542 99 87 camia83@gmail.com
kassör Rolf Gustafsson 0709 726951 rolf.g@artfuel.se
sekreterare och delat ansvarsområde Vännerna: Maria R Eriksson 072-593 90 99 writinggrafic@icloud.com 
ledamot, ansvarsområde helgvakt: Jacqueline Nowicka 0707 58 72 33 zakinowicka@gmail.com
ledamot och delat ansvarsområde Vännerna: Åsa Dahlbeck 0737 547234 asadelisa@telia.com 

Övriga:
Hantlangare Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se
Kommunikatör (vakant)
Kontaktperson utställningsgruppen  Eric Saline 0739- 084979 esaline@gmail.com
Kontaktperson marknadsföringsgruppen  Gun Ulriksson 0704 443498 gun.ulriksson@gmail.com




