
  

GiVbladet # 2 2021    (english below) 

 

Hej Grafik i Väst medlem, hoppas du har det bra i vårsolen!  

Här får du ett GiV-blad med en hel del viktig information.  

Som du vet fyller GiV 30 år. Detta vill vi fira både 2021 och 2022. Och som en första 
avstamp i firandet kommer vi att ha en samlingsutställning för aktiva medlemmar i galleriet . 
Det ser vi fram emot!  

Vi undersöker också möjligheterna till en större samlingsutställning under 2022.  

Enkäten som ni svarat på har gett oss i styrelsen många bra idéer, tack för gensvaret! 
Sammanställning kommer att sändas ut till alla medlemmar, några ord om enkäten kan du 
också läsa här i bladet. 

Jubileumsutställning med temat ”Möte” 

Den 22e maj – 9 juni är det planerat en samlingsutställning för medlemmarna i galleriet. Om 
det blirstort gensvar och många verk kommer vi att dela upp det i två utställningar som följer 
efter varandra. Troligt är att vi då delar upp utställningsperioden. Definitivt beslut fattas då vi 
ser det inkomna materialet.  

Följande gäller: 

Max 2 verk per medlem, maxformat 40x50 cm (gärna mindre med tanke på att galleriet är 
litet och att vi vill att alla ska få plats). Ingen utställningsavgift. Varje deltagare uppmanas 
också att bifoga en liten text / presentation av verket/ sig själv/sitt arbete samt följesedel med 
verkens titlar, pris och teknik.  

Verken ska vara omonterade och GiV tillhanda senast 7e maj.  

Texten ska också sändas till GiV digitalt med ordet ”Jubileum” i ämnesraden!  
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Utställningen hängs av några ur styrelsen som också medverkar på vernissagen 22 maj kl.12  

Om inte rekommendationerna från FHM ändrats till dess gäller fortfarande att max 2 personer 
kan besöka galleriet samtidigt så för att ge fler möjlighet att se vernissagen kommer vi att 
göra en livesändning. Några av verken + tillhörande text kommer också att presenteras på 
facebook under utställningens gång.  

Så varmt välkommen med dina/ditt verk och din text!Vi hoppas att temat är så allmänt hållet, 
men under omständigheterna kanske också såpass angeläget, att alla kan medverka med något 
och vi vill gärna se ett stort gensvar, vi tänker att behovet att få visa sig är uppdämt.  

Så lätta på trycket! Kom loss! 

 

Medlemspresentationer efterlyses! 

I höstas uppmanades du att sända in en kortfattad presentation av dig själv som ska flankera 
din bild på hemsidan. Inte så många har hörsammat detta så nu förnyar vi vår efterlysning. 



Sänd din text digitalt till giv@ramverk.se. Skriv ”konstnärspresentation” i ämnesraden på 
mailet. Detta är också något som efterlystes av medlemmar i enkäten. 

Att fotografera sina egna verk för webbshopen?  

För att bildkvalitén ska vara jämn och hög ska också i fortsättningen de inlämnade verken 
fotograferas av vår fotograf. Vi förstår att några av våra medlemmar vill underlätta och 
snabba på proceduren genom att skicka in foton samtidigt med inlämnade nya verk. Men det 
innebär att belysning och återgivning av färg och pappersstruktur varierar.  

Vi vill att kunden ska få en rättvisande bild av originalet och därför har styrelsen beslutat att 
de fotografier som sänds in inte kommer att publiceras i webbshopen. Att göra undantag från 
detta skulle ge vår fotograf tidsödande merarbete.  

Ekonomin 

Vi har nu anlitat redovisningsbyrån Reconomica att sköta Grafik i Västs bokföring, bokslut 
och deklaration. I en övergångsfas kommer Anna och vår kassör ha mycket att göra men på 
sikt hoppas och tror vi att detta kommer att göra arbetssituationen enklare och luftigare. Det 
kommer definitivt att frigöra tid till arbetet med själva grafiken, kund- och 
medlemskontakterna och minska stressen för vår anställda.  

Men som sagt överlämnandet pågår just nu så vi ber dig ha förståelse för att det kan vara lite 
svårt för Anna att svara i telefon och på mail ett litet tag framöver. 

I övrigt ser det hyfsat ut på den ekonomiska fronten. Och snart kommer ni att få fakturan på 
serviceavgiften – denna viktiga hörnpelare! Observera att avgiften gäller per kalenderår. Vi 
ber dig:dröj inte för länge med att betala och hör av dig omgående om du överväger att bli 
vilande eller träda ur! Enligt stadgan ska du redan i samband med årsskiftet ha meddelat detta.  

Det är viktigt att du skriver fakturanumret på inbetalningen. Detta gäller även dig som 
delbetalar! 

Utbetalningar till medlemmar som sålt grafik har gjorts och görs kontinuerligt. 

 

Årsmötet 24 april 2021 kl. 17:00 

I år kommer vi att ha ett digitalt årsmöte. Tyvärr går det inte att genomföra på annat sätt på 
grund avpandemins tredje våg, i alla fall inte som det ser ut i skrivande stund. Styrelsen 
beklagar detta för det är så trevligt att träffas fysiskt. Men samtidigt blir det nu kanske också 
enklare för de av er som i vanliga fall inte brukar kunna delta p.g.a avståndet.  

Länk kommer att skickas ut i lagom tid innan. Du kommer att få en kallelse senast v. 14 och 
med den också en verksamhetsberättelse för 2020.  

Välkomna att delta! 

För den som känner sig osäker på den digitala tekniken går det bra att kontakta vår sekreterare 
Camia på mail och strax före mötet på telefon. Camia kommer att hjälpa så många hon hinner 
och förmår. Vänta med att kontakta henne tills du fått kallelsen. Kontaktuppgifter finner du 
sist här i GiVbladet. 

 

Enkäten 

Stort TACK alla ni som svarat! Av 213 medlemmar är 164 aktiva och av dessa aktiva har 42 
svarat på enkäten digitalt och 7 analogt (på pappersenkäten i de för-frankerade kuvert som vi 
sände med). Dessa 49 utgör ca 30% av de aktiva medlemmarna. Givetvis kunde och borde 



gensvaret ha varit större men styrelsen ser resultatet ändå som en god vägledning i vårt 
fortsatta arbete. Vi är särskilt glada för de uppmuntrande ord vi fick i ”övriga synpunkter”, de 
värmer hjärtat! 

De önskemål om vad du vill att GiV-bladet ska innehålla noteras och kommer att vara 
vägledande. Dock kan det vara svårt att upplysa om tävlingar, utsmyckningsuppdrag och 
utlysning av stipendier eftersom det ofta blir en alldeles för knapp tidsmarginal. GiV-bladet 
ges ju ut när behovet för information från styrelsen till dig som medlem finns, oftast efter ett 
styrelsemöte, och det stämmer inte alltid tidsmässigt med deadlines för de olika utlysningar 
som delges från Kulturråd, kulturnämnd och stipendiefonder etc. Istället rekommenderar vi de 
andra kanaler som delger detta, såsom nyhetsbrev från KRO, BUS, KKV, KC m.fl. och olika 
media.  

I enkäten kom det också fram önskemål och tips om hur vår hemsida skulle kunna förbättras. 
Vi för dessa önskemål vidare till de som eventuellt kan göra något åt det. Några önskemål, 
som t.ex. att själv få välja vilken bild som är ”första bild” går tyvärr för närvarande inte att 
tillmötesgå eftersom urvalet sker slumpvis av ett dataprogram bland de inlämnade verken men 
vi kommer att kontakta Montania om detta. 

Dina bilder presenteras enligt titlarnas alfabetiska ordning. Så om du vill att bildsviterna ska 
hänga ihop är tipset att betitla dem så.  

Arbetet med hemsidan är lite knöligt för vi har inte själva helt hand om det, framför allt när 
det gäller programmeringen. I dialog med Montania, som har hand om den biten, har vi 
lyckats få gehör för några åtgärder förut. Men att helt skräddarsy hemsidan, så att den blir 
exakt som vi vill ha den och förändra den då vi vill, låter sig inte göras, tyvärr. Konsten, 
liksom människan, passar inte alltidin i fyrkantiga teknikaliteter. De förbättringar som är 
möjliga jobbar vi dock vidare på. 

Det du som medlem också kan göra för att få variation på de bilder som visas på hemsidan är 
att oftare sända in nya verk. De nyinlämnade bladen presenteras sedan på hemsidans första 
sida under rubriken Nya bilder/se alla nya bilder.  

I enkätsammanställningen, som kommer att sändas ut till alla medlemmar, kan du läsa fler 
synpunkter, tankar och idéer. Mycket nöje! 

 

Grafiska verkstäder – hej och hallå! 

Om du är medlem i en grafisk verkstad vore det mycket intressant om du kan tänka dig att 
bidra till GiV-bladet med en liten presentation av din verkstad, dig själv och några foton.  

Vi tror att nyfikenheten är stor bland oss alla att få veta hur det går för dessa skapandets 
smältdeglar, kreativitetens odlingsbäddar som finns runtom i landet.  

Det skadar heller inte att vi lär känna varandra lite bättre i föreningen. Hör av dig!  

 

Välkommen att ansöka om separatutställning! 

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 
någonannan utgångspunkt som du tänkt dig ska framgå i din utställning. Denna text 
sammanställsmed ditt bildmaterial i samma dokument som fotona. 

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

 

Till sist önskar vi dig en riktigt bra vår! 

Grafikhälsningar, 

Styrelsen/gm 

Marjut Börjesson 

 

 

Hi, dear member of Grafik i Väst, 

We hope you are well and able to enjoy the spring sunshine!  

In this GiV-bladet we present some important information.  

As you know, Grafik i Väst is celebrating 30years anniversary 2021 and 2022. Starting with 
an open groupexhibition for you active members.  

We are looking forward to this! We are also investigating possibilities arranging a greater 
exhibition in 2022. 

 

Jubilee exhibition Theme: meeting 

From 22nd of May til 9th of June you are wellcome to join a members group exhibition in the 
Grafik i Väst gallery. If needed we will devide the period into two. We hope for a big respons.  

Rules: 

Maximum 2 prints per member, maxformat 40x50 cm (preferably smaller).  

No fee.  

Every participant shall also attach a small text about the work and himself/herself and a leaflet 
with titles, technique and price of the works.  

The prints shall be unmounted and delivered to Grafik i Väst no later than May 7th.  

Send the text also digitally mailto:giv@ramverk.se marked ”Jubileum” in the subject line.  

The exhibition will be put up by the members of the board who also will attend the opening 
on May22nd kl.12 

If it still is impossible to receive more than two visitors at the time in the gallery, due to 
pandemic restrictions, we will make a livestream.  

Some of the works, accompanied with their texts will also be presented on facebook during 
the exhibition.  



We warmly wellcome your prints and texts! We hope the theme is general enough for 
everyone of you to participate. So ease the pressure! Brake free! 

 

Memberspresentations wanted! 

Last autumn we asked you to send in a presentation text about your work/yourself to 
accompany you photos on the webbshop. Not so many have responded to this but we would 
like to encourage you to do so. Mail your text mailto:giv@ramverk.se . Put the word 
”konstnärspresentation” in the subjectline. This, amongst other things, is requested in the 
members servey. 

 

To take photos of your works yourself?  

The quality of the photos must be of high and constistent quality when beeing published on 
the webshop. Therefore the board has decided that all photos of new prints delivered to Grafik 
i Väst shall be taken by our photographer.  

We understand that some members wishes too be helpful and speed up the process, taking 
photos themselves of their new prints. But the result differs unfortunately in lighting and 
reproduction of colour and paper texture.  

We want the customer to get a true image of the original, so we've decided not to use other 
photos than those taken by our professional photographer for publishing on the webbshop.  

Making exceptions would give our photographer timeconsuming extra work.  

 

The Economy 

We have now hired an accounting firm to take care of accounting, financial statements and 
declaration for Grafik i Väst.  

In a transitional phase this will give Anna and our cachier extra work but we beleive and hope 
that this eventually will make it easier in many ways. It will free more time for Anna to 
concentrate on handling the art, meeting the customers and serve members. But right now it 
means that Anna is less reachable on telephone and there can be a delay in answering mail.  

Soon you will get the invoice for you service charge, ”serviceavgiften”. These members fees 
are an important cornerstone for the economy. Observe that the fee applies per calendar year. 
Any change in your membership status must be communicated and should have been 
announced at the turn of the year.  

Please do not delay your payment, and let us know if you want to make installments. 
Remember to allways write the invoice number on the payment! 

Payments to members who have sold prints are made continuously. 

 

The Annual meeting on 24th of april 2021 kl. 17:00 

This year the Annual meeting will be digital. It's unfortunately impossible to do it in any other 
way, with respect to the third wave of the pandemic.  



We are sorry for this, but it can also mean that you who live far away and therefore not have 
been able to come before now have a better possibility to participate. A digital link will be 
sent out in good time. You will receive an invitation around week nr. 14. Wellcome!  

For those who feel uncertain of digital technologies it's possible to contact our secretay Camia 
on mail, and just before the meeting, also on telephone. Please, wait with contacting her until 
you have received the Annual meeting - invitation. You'll find mail adress and telephone 
number further down in this GiV-bladet. 

 

The Survey 

Thankyou for your reply! Of 213 members 164 are active members. 42 of them answered 
digitally and 7 of them on paper. These 49 member makes about 30% of the actives. Of 
course, the reply could have been better in numbers, but it still gives the board a good idea of 
how to work on. We are especially thankful for all the positive comments!  

Thank's to the survey we also now know about wishes and suggestions about making the 
homepage better. Some wishes, like for instance a possibility to choose wich picture should 
be shown first in the presentation of each member on the webshop, is at the moment 
unfortunately nothing we can alter. The choise is made randomly, by the computer program. 
But we will contact Montania in this matter. 

Your work are shown in alphabetical order on the webbshop so if you want your work suites 
to hang together you simply have to name them alphabetically.  

To customaize the website exactly as we all want it is not possible. But what you can do, as a 
member, to get a better varied range of images, is to more often send in new prints.  

The new prints are presented on the first side on the website under the headline ”Nya 
bilder”/”Se alla nya bilder”. 

 

Wellcome to apply for an soloexhibition! 

To facilitate the exhibition group's work now during the pandemic, we want your 
applicationfor 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 
underconstruction. Each photo must be provided with a title, price and technique. References 
to websites are not accepted by the exhibition group, but these photos can be downloaded in 
e.g. a word document  and 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 samedocument as the photos. 
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* 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. 

 

Wishing you a really nice spring, 

kindly 

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: 

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 


