
GiVbladet # 3, 2021 (english below)

Hej Grafik i Väst medlem,

Våren trampar in som en befriare, naturen vaknar till liv och vi hoppas du får många tillfällen att 
njuta av vårsolen. Ännu får vi hålla ut ett tag i pandemins skugga men förhoppningsvis kan vi se en 
ljusning lite längre fram på året. Göteborgarna, som nu fått sköta helgvaktningen av galleriet både 
hösten 2020 och denna vår ser säkert fram emot att få avlösning av er som bor i övriga landet. Vi 
längtar efter att få återse er och hoppas det kan bli så från och med augusti! Men dit är det ännu en 
bit och vi har lite annat att ta itu med före sommaren. 

Jubileumsutställning med temat ”Möte”

Den 22e maj – 9 juni har vi samlingsutställningen för medlemmarna i galleriet. Några av er har 
redan sänt in era bidrag, tack! Märk gärna paketen med ”Jubileum” eller ”GiV 30 år”, det 
underlättar sorteringen. Det blir spännande för styrelsen att packa upp era bilder. Vi vill understryka 
att det är bra om ni sänder era verk med leverans direkt till galleriet.  Som det är nu kommer 
paketen till Konsum på Avenyn och där är ofta köbildning och svårt att hålla avstånd. Om ni väljer 
att lämna in era verk personligen vill vi påminna er om att vi bara får ta emot två personer åt gången 
i galleriet och en, förutom Anna, på kontoret. Så kolla i fönstret om kusten är klar före ni kliver in. 
Förutsatt allt detta är ni hjärtligt välkomna, handsprit finns!

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 att också 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. OBS! Texten ska också sändas 
till GiV digitalt med ordet ”Jubileum” i ämnesraden! 

Utställningen hängs av några ur styrelsen som också medverkar på vernissagen 22 maj kl.12. Om 
rekommendationerna från FHM inte 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 på Facebook. 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!

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 av 
pandemins 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. 
Kallelse och dagordning sände vi till dig 9e april (som planerat i v. 14) och med den också en 
verksamhetsberättelse för 2020. Välkomna att delta! Vi ses i rutan!



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.

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 denna 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.

Västra Götalandsregionen

Just nu är det bråda dagar, både att lämna in rapporter om det gångna året, verksamhetsberättelsen 
och verksamhetsplan samt ansökan om verksamhetsstöd. Så vi knattrar på våra tangentbord och 
svettas under formuleringar i digitala blanketter, denna fyrkantiga värld. Men arbetet går framåt. 
Till styrelsens hjälp finns Nina och Göran och Anna, stort tack! 

Ekonomin

Vi har nu anlitat redovisningsbyrån Reconomica att sköta Grafik i Västs bokföring bokslut och 
deklaration. Just nu befinner vi oss i övergångsfasen och Anna har mycket att göra! På sikt hoppas 
och tror vi dock att arbetssituationen blir enklare och luftigare. Det kommer definitivt att frigöra tid 
till arbetet med själva grafiken, kund- och medlemskontakterna och marknadsföring. 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 om du inte redan fått den så är den i 
faggorna: 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. 

Om du lever under svåra ekonomiska omständigheter kan du ansöka hos styrelsen om reducerad 
avgift. Skriv ett brev/mail och beskriv dina förhållanden.

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

Välkommen att ansöka om separatutställning! 

OBS, ändrat inlämningsdatum: 5 Maj! Datumet ändrades av utställningsgruppen för ett 
tag sedan och mail sändes ut! Vi hoppas du inte missat den informationen. 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.
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• 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 5e maj. Det går att ansöka hela året men
svar ges inte förrän i juni.

Avslutar med ett mail från Grafiska Sällskapet:

 INBJUDAN GRAFIKSTAFETTEN 2021 – 

”Med hopp om en sommar där vi åter kan ta del av ett kulturutbud planerar Grafiska Sällskapet för 
genomförande av Grafikstafett 2021. Vi inbjuder konstgrafiska kollektiva verkstäder i Sverige eller 
Grafiska Sällskapets medlemmar att hyra galleriet för utställning i egen regi under sommaren 2021. 
Galleriet ligger på Hornsgatan 6 i Stockholm, nära Slussen.

Vi kan erbjuda utställningsperioder på en eller två veckor:
V 26 måndag 29 juni – söndag 4 juli
V 27 måndag 5 juli – söndag 11 juli
V 28 måndag 12 juli - söndag 18 juli
V 29 måndag 19 juli – 25 juli
V 30 måndag 26 juli – 1 augusti BOKAT VGG
V 31 måndag 2 augusti – 8 augusti BOKAT VGG

Hyran för 2 veckor är 9 000kr, önskar ni hyra endast 1 vecka är hyran 5 000kr.
Villkor:
1. En kontakt- och ansvarig person från er som samarbetar med vår kontaktperson på Grafiska Sällskapet.
2. Kontrakt tecknas ca 1 månad innan er utställningsperiod.
3. För att täcka kostnader och elen, är hyran 9 000 kr för två veckor, resp.
5 000 kr för en vecka. Betalas till Grafiska Sällskapets plusgiro nr 40 78 56 – 4.
4. Transportkostnader bekostas av utställarna.
5. Vaktning av utställningen och städning ordnas av utställarna.
6. Alla intäkter från försäljningen tillfaller utställarna.



7. På galleriet finns möjlighet till övernattning i en enklare gästsäng. Det finns toalett och pentry med kyl, 
spis, mikrovågsugn men ingen dusch. Utställarna kan använda kopiatorn men inte datorerna för utskrift.

Utställarna får själva disponera tid för hängning, dag för öppnande av utställningen, öppettider och 
nedtagning. I dagsläget är begränsningen 10 personer samtidigt i galleriet.

Ett digitalt vernissagekort kan publiceras på vår hemsida, max 700 pixlar 
brett, hemsidan@grafiskasallskapet.se . Om ni lägger upp er utställning som ett evenemang på Facebook, 
så kan GS dela det. Dagens Nyheters kalendarium ”På stan” är gratis, man anmäler det via kalendariet, 
Tipsa oss, konst@pastan.nu senast en vecka före publiceringsdatum.

Frågor sekreteraren@grafiskasallskapet.se
Välkomna!
Bästa hälsningar
Ulla-Carin Winter, sekreterare

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till sist önskar vi dig en riktigt bra vår!
Grafikhälsningar,
Styrelsen/gm
Marjut Börjesson

Hi, dear member of Grafik i Väst,

Spring steps in as a liberator, nature comes to life and we hope you get many opportunities to enjoy 
the spring sun. We still have to hold out for a while in the shadow of the pandemic, but hopefully 
we can see a lightening a little later in the year. Members in the Göteborg-region who now have 
taken care of keeping the gallery open on weekends during autumn 2020 and this spring, certainly 
look forward to being replaced by you who live in the rest of the country. We long to see you again 
from the beginning of August! But before that we have some events to take care of.

Jubile 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. We have 
already received some of you packages, thankyou! The board is looking forward to unpack your 
work. We want to emphasize that is good if you please could send you works with delivery directly 
to the gallery.  The place where we otherwise have to pick them up is often crowded.  

Rules:

Max 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 digitally also to 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 May 
22nd kl.12

If it still is impossible to receive more than two visitors at the time in the gallery, due to authority 
restrictions, we will make a livestream. Some of the works, accompanied with their texts will also 
be presented on facebook during the exhibition. 
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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!

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. An invitation was sent to you April 9th, togeteher 
with an agenda and the Annual report of 2020.  A digital link will be sent out in good time. 

The meeting is held in swedish, but if you have questions we will listen and try to help.

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

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 to giv@ramverk.se. Put the word ”konstnärspresentation” in the subject 
line. This, amongst other things, is requested in the members servey. 

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 members.  But right now it 
means that Anna is less reachable on telephone and there can be a delay in answering mail. 

If not already, you soon will get the invoice for your 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.  

Payments to members who have sold prints are made continuously.

If your financial circumstances are difficult, you can apply to the board for a reduced fee. Write a 
letter /email to the board and discribe your situation.

Wellcome to apply for an soloexhibition! Note changed date, May 5. The date was 
changed by the exhibitiongroup a while ago and an email was sent out! We hope you did not miss 
that information. 

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:
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* 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.

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 Boije 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

⠀ 


