
GiVbladet # 2, 2022 (english below)

Hej Grafik i Väst medlem! 

Vi hoppas att du mår bra, att våren inspirerar och ger dig energi i ditt bildskapande i takt med att 
ljuset återvänder. 

Här kommer en liten extra morot: I november – december blir den av, den stora samlings-
utställningen för GiV-medlemmar med anledning av vårt 30-årsjubileum! Vi ser verkligen fram 
emot att få ställa ut tillsammans! Vi har fått löfte om att få ställa ut på ärorika  Galleri Majnabbe i 
Göteborg 19e nov – 4e december 2022 med möjlighet till förlängning. Denna stora samlings-
utställning kräver en del extra arbetsinsatser, vill du t.ex. vara med i hängningsarbetet, anmäl ditt 
intresse till styrelsen. Vi planerar också att anordna en medlemsfest/finnisage. Vill du ingå i en 
festkommitté? Hör av dig! 

Med tanke på att GiV tidigare under hösten också har en mindre jubileums-utställning i Moriska 
rummet på Grafiska Sällskapet och planerar att delta i Bokmässan, Göteborg så börjar det väl 
kännas som att vi faktiskt får ihop ett minnesvärt jubileumsår, eller hur?

Inbjudan och Kallelse till Grafik i Västs Årsmöte 

Härmed kallas du till att delta i GiVs Årsmöte den 23 april kl. 17:00. Mötet hålls i 
galleriet och via länk. Välkommen!

Motioner och förslag ska vara styrelsen till handa senast 14e april. 
Verksamhetsberättelse och förslag till dagordning sänds ut dagarna innan Årsmötet. 

Styrelsen sammanträder följande datum under våren: 29/3, 19/4, 17/5, 7/6.

Workshop Artists books 4-5 juni – missa inte chansen till en kreativ helg i 
trevligt GiV-grafiker-sällskap! Nu händer det, äntligen är den efterlängtade workshopen på 
gång. Vi ska vara på Rundqvists tryckeri, Råövägen 4 i det natursköna Onsala. 

Workshopsledare: Marie Palmgren. Material ingår. Kurskostnaden är under upphandling men bör 
bli rimlig och GiV kommer att subventionera din deltagar-kostnad till viss del genom Ann-Margret 
Lindellstipendiet vi fick 2020. Det finns möjlighet att boka boende (till självkostnadspris) för den 
som vill vara kvar i trakten över natten. Anmäl dig nu, först till kvarn gäller! Kontakta Maria i 
styrelsen writinggrafic@icloud.com. Mer info sänds till dig som vill medverka.

Ekonomin

Det är lugnt på den ekonomiska fronten. Utbetalningar till de medlemmar som sålt grafik sker 
kontinuerligt. Fakturorna på serviceavgifterna har gått ut till er medlemmar. Det går utmärkt att dela 
upp betalningen t.ex. månadsvis, meddela Anna hur du vill göra i så fall. Och glöm inte att betala, 
genom din avgift lever och utvecklas Grafik i Väst vidare till nytta och glädje för alla medlemmar.

Reducering av serviceavgiften kan beviljas den medlem som pga ekonomiska svårigheter ansöker 
om detta hos styrelsen. Det finns också arbetsuppgifter i Grafik i Väst som renderar halverad 
serviceavgift, enligt en lista som årligen presenteras av styrelsen på medlemsmötena.



En liten påminnelse: När du lämnar/skickar in nya blad till Grafik i Väst är vi 
tacksamma om du också fyller i en följesedel med verkens titel, teknik, upplaga, pris och mått (höjd 
x bredd). Om du har mätt upp din bild själv sparar vi tid vid registreringen. Förtryckta följesedlar 
finns nedladdningsbara på hemsidan och analogt på GiV men även egenhändigt skrivna fungerar, 
bara alla uppgifterna finns med, tack på förhand!

Vårens utställningar 

rullar på. Vi har precis avslutat Mats Svenssons utställning (19 feb. – 9 mars) och i skrivande 
stund visar Ewa Berg sina monotypier i collografi/serigrafi, 12  – 30 mars. Sedan följer Sofi 
Hagman 2 – 27 april, GiVs styrelse 30 apr. – 18 maj (ersätter Waverly Liu som lämnat 
återbud), Östra Grevies folkhögskola elevutställning 21 maj – 8 juni. 

                     Mats Svensson

Apropå helgvaktningen mellan vernissagerna som så förtjänstfullt sköts av er medlemmar enligt 
rullande schema så vill styrelsen bara påminna om möjligheten att dra av kostnaderna för resor och 
logi, för er som kommer resandes, i er deklaration. 



Det vore ekonomiskt aningen våghalsigt för föreningen att erbjuda reseersättning då det skulle 
kunna handla om avsevärda summor per år för Grafik i Väst. Det är väldigt bra om medlemmarna 
kan tänka sig att utföra denna uppgift för varandra och sig själva, vi är ju en ideell förening. Det 
vore alltför kostsamt att anställa någon som vaktar alla helger utom vernissagerna.

Dags att ansöka om utställning på Grafik i Väst

Utställningsgruppen välkomnar ansökningar om utställningar på Grafik i Väst för 2023-24. Din 
ansökan kan vara analog (dvs med fysiska verk) eller digital men om du väljer att göra en fysisk 
ansökan om 5-10 verk, räcker det inte att du skriver ”titta i min låda” utan du måste själv 
sammanställa ett urval och presentera en utställningsidé när du lämnar in din ansökan. Med den ska 
också komplett verkslista medfölja (samma som vid digital ansökan, se nedan).

Din ansökan om utställning på Grafik i Väst kan också 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.

Annonser:

SÄLJES: Koppartryckspress Domeij 70 bredd, komplett med filtar och ställning säljes för 5000:- 
(hämtpris). Ring Janne 0706 414533 

SÄLJES: KOPPARTRYCKSPRESS och GRAFIKVERKSTAD Pga flytt i början av maj: 
Västerviks/Glemmepress med tryckbädd 70 x 130 (rostfri plåt över hela) lätt att dra, välgjord och 
vacker Pris: 40.000 Filtar följer med förstås. Både priset och avbetalning kan diskuteras.

Min grafikverkstad får ju heller inte plats och den skänker jag med tillbehör till den som kommer 
och hämtar den.
Christina Ringsberg Heleneviksv.19a
431 36 Mölndal
0708939451
christina.ringsberg@gmail.com

UTSTÄLLNINGAR: 

HELENE WEDEL har utställning på KUNGSBACKA KONSTHALL 2.4 – 4.6 2022. 

NILS-ERIK MATTSSON ställer ut på MARKS KONSTHALL, KOMMUNHUSET 
BORÅSVÄGEN 40 KINNA , 19.3 - 3.4 2022.

Vi önskar er alla en framgångsrik vår, styrelsen/gm

Marjut Börjesson

mailto:christina.ringsberg@gmail.com


Dear Grafik i Väst member!

We hope that you are well, that spring inspires and gives you energy in your work as the light 
returns.

Here's a little extra carrot: At  the end of this year, the big group exhibition for GiV members on the 
occasion of our 30th anniversary takes place! We really look forward to exhibiting together! We have 
been promised to exhibit at honourable Gallery Majnabbe in Göteborg 19th Nov - 4th Dec 2022 with 
the possibility of extension. This large group exhibition requires some extra work and if you e.g. 
wants to be involved in the hanging work, let the board know. We also plan to organize a finnisage-
party. Do you want to be part of the party committee? Get in touch!

Considering that GiV earlier in the autumn also is gpoing to have a small anniversary exhibition in 
the Moriska rummet, Grafiska Sällskapet in Stockholm and plans to participate in the Book Fair in 
Göteborg, it is starting to feel like we are actually having a memorable anniversary year, right? 

Invitation to Grafik i Väst's Annual Meeting

You are hereby invited to participate in GiV's Annual Meeting on April 23 at 17:00. 
The meeting is held in the gallery and digitally. Wellcome!

Motions and proposals must be received by the board no later than 14 April. 

The Annual report and Agenda will be sent out some days before the Annual Meeting. 

The Board meets following dates in the spring: 29/3, 19/4, 17/5, 7/6.

Workshop Artists books 4-5 June – do not miss the chance for a creative 
weekend in nice GiV-printing company! Now its happening, finally the long awaited 
workshop is underway. We will be at Rundqvists printing house, Råövägen 4 in the scenic Onsala. 

Workshop leader: Marie Palmgren. Materials included. The cost is under procurement but should be 
reasonable and GiV will subsidize your participant cost to some extent through the Ann-Margret 
Lindell scholarship we received in 2020. It's possible to book accomodation (at cost price) for those 
who want to stay in the area over night. Sign up now, first come, first served! Contact Maria on the 
board writinggrafic@icloud.com. Further information will be sent to them who wants to partcipate.

The Economy

It is calm on the economic front. Payment to the members who sold prints are made continuously 
The invoices for the service fees have  been sent to you members. It's allright to divide the payment 
e.g. monthly, let Anna know what you want to do in that case. And please, do not forget to pay. 
Through your fee Grafik i Väst lives on and develops furter for the benefit and joy of all members. 



Reduction of the service fee can be granted to the member who, due to financial difficulties, applies 
for this with the board. There are also tasks in Grafik i Väst that render halved service fee, 
according to a list that is presented annually by the board at member meetings.

A little reminder: When you submit/send in new prints to Grafik i Väst we are 
grateful if you also fill in a leflet with the works' title, technique, edition, price and dimensions 
(height x width). It'll save a lot of time when registering. Preprinted delivery notes can be 
downloaded on the website and analogously on GiV, but also writtten by hand  is accepted, as long 
as all information is included, thanks in advance!

The spring season 

The exhibitions rolls on.  We have just finished Mats Svensson's exhibition (19 feb. – 9 mars) 
and at the time of writing Ewa Berg  is showing her monotypes in collography/serigraphy, 12 
– 30 mars. Then folllows Sofi Hagman 2 – 27 april, GiV's board 30 apr. – 18 maj, Östra 
Grevies folkhögskola student exhibition 21 maj – 8 juni. 

Time to apply for an exhibition at Grafik i Väst The exhibitiongroup welcomes 
applications for exhibitions at Grafik i Väst for 2023-24. Your application can be analog (ie with 
physical works) or digital, but if you choose to make a physical application for 5-10 works we ask 
you not to write ”look in my drawer for prints”, but you must compile a selection and present an 
exhibition idea when you submit your application.

Your application for an exhibition can also be digital and contain the following:
• 5-10 photos (300 dpi) of works to be included in the exhibition, also 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 without these photos must in that case be downloaded in e.g. a 
word document that 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 
someone another starting point that you intend to appear in your exhibition. This text is 
compiledwith your footage in the same document as the photos.

• The last date for application is the last Wednesday in May each year. It is possible to apply all 

year but answers will not be given until June.

ADVERTS: 

1. FOR SALE: Copper printing press Domeij 70 width, complete with blankets and stand. Sold for 
5000 SEK (pick up price) Call Janne +46706414533

2. FOR SALE: COPPER PRINT PRESS and  Printing workshop. Due to relocation in early May: 
Västerviks/Glemmepress with printing bed 70 x 130 (stainless steel all over) easy to pull, well made 
and beautiful.  Price: 40.000 SEK . Blankets included of course. Both price and installment can be 
discussed. And my printing workshop does not fit in my new location eather, and I donate it with 
accessories to those who come and pick it up. Contact:

Christina Ringsberg Heleneviksv.19a
431 36 Mölndal
0708939451
christina.ringsberg@gmail.com

mailto:christina.ringsberg@gmail.com
mailto:esaline@gmail.com


EXHIBITIONS:

HELENE WEDEL has an exhibition at  KUNGSBACKA KONSTHALL 2.4 – 4.6 2022. 

NILS-ERIK MATTSSON exhibits at MARKS KONSTHALL, KOMMUNHUSET 
BORÅSVÄGEN 40 KINNA , 19.3 - 3.4 2022.

We wish you all a prosperous and healthy spring,

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:
ordf. Marjut Börjesson 0702-91 21 93 marjutborjesson@hotmail.com
vice ordf. Rolf Gustafsson 0709 726951 rolf.g@artfuel.se
kassör Ewa Hjälm 0723-62 47 62 ewahjalm@gmail.com
sekreterare Camia Boije 073-542 99 87 camia83@gmail.com
ledamot, ansvarsområde Vännerna: Maria R Eriksson 072-593 90 99 writinggrafic@icloud.com
ledamot, ansvarsområde helgvakt: Jacqueline Nowicka 0707 58 72 33 zakinowicka@gmail.com

Övriga:
Hantlangare Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se
Kommunikatör vakant
Kontaktperson utställningsgruppen  Eric Saline 0739- 084979 esaline@gmail.com

mailto:ewahjalm@gmail.com
mailto:marjutborjesson@hotmail.com

