
GiVbladet # 4, 2021 (english below)

Hej Grafik i Väst medlem! Vi hoppas att du kan njuta av våren och mår bra. 
Medlemsutställningen är igång i galleriet, Årsmötet är avklarat och protokollet finns under 
medlemsinfo på hemsidan. Styrelsen jobbar vidare, nu förstärkt av Rolf Gustafsson som vice 
ordförande. Vi har fått glädjande nyheter från Kulturrådet och har intressanta planer för framtiden. 
Det är med god optimism vi nu blickar framåt i vår verksamhet som du som medlem också kommer 
att få glädje av. Läs vidare så får du se!

Utställningsgruppen (the exhibitiongroup going through your applications) går här på fotot 
igenom era utställningsansökningar (utomhus, brrr). 

Jubileumsutställning med temat ”Möte”   Är nu öppnad och vernissagen livestreamad på 
Facebook. Inte mindre än 62 medlemmar deltar med var sitt blad, några har med två, totalt visas 68 
verk. Materialet är underbart varierat och högklassigt, klangfullt, kort sagt en fin utställning! Vi är 
så glada att så många ville delta! Det var en spännande utmaning för styrelsen att hänga era alster 
men vi tycker vi lyckades få till en fin och ganska musikalisk helhet. Se bilder på delar av 
utställningen här i GiV-bladet. Pågår fram till 9e juni. De blad som inte kom med i utställningen 
förvaras i en mapp i banken och kommer efter utställningens slut, tillsammans med de verk som 
inte blir sålda, att sorteras ner i respektive konstnärs låda och registreras för webbshopen. Du får 
höra av dig om du istället vill ha dina verk återsända till dig.

Årsmötet 24 april 2021 avklarades digitalt med 23 deltagare på knappt en timme. 
Effektiviteten får nog tillräknas ovanan vid tekniken, på gott och ont kanske? Vi verkar inte tala lika 
utförligt/långrandigt och framhärdande/upprepande när vi måste göra det via länk. När vi närmade 
oss övriga frågor lossnade dock tunghäftan något och vi fick igång lite diskussioner och mötet 
avslutades i en positiv anda. Vi får hoppas att Höstmötet kan hållas fysiskt. Styrelsen sitter kvar, 



med tillskottet: Rolf Gustafsson. Protokollet finns att läsa under medlemsinfo på hemsidan. Hör av 
dig om du vill ha det sänt till dig på papper. 

Jubile exhibition

Kulturrådet

Ansökan om verksamhetsbidrag insändes till Statens Kulturråd tidigare i våras, trots att vi inte 
tidigare beviljats något stöd från dem. Nu öppnades det dock en möjlighet i samband med de 
coronastöd som utlovats för organisationers återhämtning och anpassning till de nya 
förutsättningarna. Så vi sökte medel för extern hjälp med ekonomisk redovisning och bokföring 
samt till mjuk- och hårdvara för att skapa webbutställningar. Och hör och häpna, det gick! Nu 
behöver vi inte oroa oss för att kunna betala redovisningsbyrån för deras tjänster och vi kan börja 
arbeta för att producera utställningar som kan visas på t.ex. vår hemsida. Stort tack till Jim Berggren 
som hjälpte styrelsen med formuleringar och blanketter! Detta är ett historiskt framsteg för Grafik i 
Väst.



DAGS ATT SÖKA - OPEN CALL!

Ulf Hedén, ordf. Helsingborgs kf och Fredrik Öjbro, Scen- och utställningschef på Dunkers 
kulturhus hälsar er välkomna att söka söka till Nordisk salong 2021!

För tredje gången arrangerar Helsingborgs konstförening och Dunkers kulturhus Nordisk Salong 
med vernissage den 3 december 2021. Prispengarna uppgår till minst 40 000 SEK. Ansökan är 
öppen och pågår till den 31 juli 2021. Detta open call riktar sig mot alla konstnärligt verksamma 
inom de nordiska länderna. Ung som gammal, etablerad eller nyutexaminerad, professionell eller 
amatör – alla bjuds in att skicka in verk inom tio kategorier: måleri, teckning, skulptur, textil, film, 
foto, grafik, installation, performance och blandteknik.

Juryn för Nordisk Salong 2021 består av Pontus Kyander, Finland; Helene Nyborg Bay, Danmark; 
Svein Ingvoll Pedersen, Norge och Olöf Kristin Sigurdardottir, Island. Under fyra dagar i augusti 
2021 kommer de att bedöma de digitalt insända verken.

De två tidigare nordiska salongerna (2014 och 2017) lockade många konstnärer och en stor publik. 
Sammantaget noterade de två salongerna cirka 27 000 besök.

För mer information om Nordisk Salong 2021 och ansökan gå in på deras hemsida: 
www.nordisksalong.se

Kontakt: Kjell Östlund, info@nordisksalong.se

Ekonomin

Det är lugnt på den ekonomiska fronten. Visserligen är det fortfarande en del extra arbete för Anna 
eftersom hon nu, tillsammans med Reconomica, utarbetar rutinerna kring bokföringen.

Vi har vi nytta av webbshopen som synliggör all den fina grafik som finns i banken. Men också det 
faktum att Anna sedan ett drygt halvår fotograferar och sänder ut utställningarna i sin helhet till våra 
kunder har bidragit starkt till en ökning i försäljningen. 

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

Både stipendiet Grafik i Väst fick i höstas och pengarna från Kulturrådet ligger nu på eget konto så 
att de inte går in i den rutinmässiga hanteringen. 

Workshop – Artist book

I enkäten var det ju flera medlemmar som uppgav intresse för att delta i en workshop i Artist books 
på Rundqvists tryckeri här i Göteborg. Tyvärr har vi fått besked att Rundqvists kommer att flytta i 
höst. Styrelsen arbetar på att hitta ett alternativ och ta fram förslag för tidpunkt så att en workshop 
kan äga rum under våren 2022.  Du som fortfarande är intresserad  av att delta i en workshop 
ombeds kontakta Maria Eriksson Börjesdotter (kontaktuppgifter sist i detta blad).

http://www.nordisksalong.se/


Jubile exhibition

Gun Ulriksson

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

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

Hi, dear member of Grafik i Väst,



We hope you are well and enjoying the spring. The member exhibition is now running in our gallery 
and the Annual meeting is held. The board continues to work, now reinforced by Rolf Gustafsson as 
vice chairman. We have received good news from the swedish Cultural council and have interesting 
plans for the future. It is with good optimism that we now look ahead in Grafik i Väst, there are 
things that you as a member hopefully also will benefit from. Read on and you will see!

Jubile exhibition Theme: Meeting

The members exhibition is now running and livestreamed on Facebook. Not less than 62 members 
are participating with one print each, some with two, in total 68 works. The material is wonderfully 
varied and high-class, sonorous, in short a very nice exhibition! We are very happy that so many of 
you wanted to participate. It was an exciting challenge for the board to hang your creations. We 
think we managed to get a nice and quite musical whole. You can se photos from the exhibition here 
in GV-bladet. Continues until 9th of June. The prints that were not included are stored in a folder in 
the bank. After June 9th they will be, togehter with the works that are not sold, sorted into each 
artist's box and registered for the webshop. Please let us know if you want your works to be 
returned to you instead.

The Economy

It is calm on the economical front. There are still some extra work for Anna because she is now, 
together with Reconomica, preparing the routines around the accounting.

We have good use of the web shop which makes all the fine work available in our bank visible to 
the customers. But also the fact that Anna has been photographing and broadcasting the exhibitions 
in their entirety to our customers for just over six months has contributed greatly to increased sales.

Payments to members who sold prints have been made and are made continuously.

Both the scholarship Grafik i Väst received last autumn and the money from the Swedish Arts 
Council are now safe in their own account so that they do not go into the routine management. 

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.

OPEN CALL

Ulf Hedén, Chairman of Helsingborgs kf och Fredrik Öjbro, Stage and exhibiton Director on 
Dunkers kulturhus wellcome you to apply Nordisk salong 2021!

The third Nordisk Salong arranged by Helsingborgs konstförening and Dunkers kulturhus will open 
its doors on 3 December 2021. The prize money amounts to at least SEK 40 000. Applications are 
currently being accepted and the call is open until 31 July 2021. The call is aimed at all artists who 
are active in the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Sweden and Norway). It doesn’t 
matter whether you are young or old, well-established or just starting out, professional or amateur - 
everyone is welcome to submit their work in one of ten categories: painting, drawing, sculpture, 
textile, film, photography, graphics, installation, performance and mixed media.

Members of the jury for Nordisk Salong 2021 are Pontus Kyander, Finland; Helene Nyborg Bay, 
Denmark; Svein Ingvoll Pedersen, Norway and Olöf Kristin Sigurdardottir, Iceland. They will judge 
the digitally submitted works over a four-day period in August.



The two earlier editions of Nordisk Salong (2014 and 2017) attracted a large number of entries, as 
well as a large audience totalling around 27 000 visitors.

Helsingborgs konstförening (Art Society) was founded in 1938 by a group of artists and art lovers 
and has been promoting art in the region ever since. Dunkers kulturhus is the go-to place for the arts 
in the North Harbour area - Helsingborg's own docklands - with views of Denmark across Öresund. 
Dunkers kulturhus was designed by the Danish architect Kim Utzon and opened in 2002. There are 
many good reasons why Helsingborg is known as Sundets pärla - the Pearl of Öresund.

For more information about Nordisk Salong 2021 and to make your application please visit our 
website: www.nordisksalong.se  

Contact: Kjell Östlund, info@nordisksalong.se  

Workshop – Artist book

In the members survey quite a few were interested in participatingin in a workshop for Artist books 
at Rundqvists printing house here in Göteborg. Unforunately Rundqvists has let us know that they 
are about to move from town this autumn. The board are looking for alternative solutions, hopefully 
the workshop can take place spring of 2022. Please let Maria Eriksson Börjesdotter (address last in 
this GiV-blad) know your interest.

Wishing you a nice spring and early 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
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 Nina Bondeson 0709 - 53 49 18 nina@ninabondeson.se
Kontaktperson utställningsgruppen  Eric Saline 0739- 084979 esaline@gmail.com
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