
GiVbladet # 6, 2021 (english below)

Hej Grafik i Väst medlem! 

  Hoppas du har det bra trots höstrusket. Vi gläds åt att pandemirestriktionerna har lyfts och håller 
tummarna för att det inte kommer ett bakslag.  Verksamheten rullar på i rätt normala hjulspår nu, 
vilket känns betryggande. Men här får du lite höstläsning ändå...

Vilande medlem? – hämta din grafik! Av praktiska och utrymmes-skäl måste vi be dig, 
eller ett ombud du utser, att hämta hem din grafik som ligger i grafikbanken. Om du vill kan vi 
skicka ett paket på posten som du betalar mot faktura. Men hör av dig! Vi måste få någon ordning 
på det här. Givetvis kan bladen ligga kvar om du från årsskiftet bestämmer dig för att ändra din 
status till aktiv medlem. 

Webbutställningar – det senaste tillskottet på vår grafikhimmel!

  Tack vare pengar från Kulturrådet kan vi nu dra igång vår satsning på webbutställningar med 
grafik.  Den nybildade arbetsgruppen har träffats och arbetar nu på att skapa en pilotomgång. Vi har 
möjlighet att använda den storbildsscanner som Vardagsbilder i Mölndal har införskaffat, för 
digitalisering av riktigt stora blad. Att scanna grafiken sägs ge högre kvalitet än avfotografering i 
återgivningen och det är något vi vill undersöka. Det finns ju annars redan gott om digitaliserat 
material i vår grafikbank, så det viktiga är att vi kommer igång med det redaktionella arbetet 
eftersom vi vill kunna varva bild med text i presentationerna av olika konstnärskap. Arbetsgruppen 
jobbar på det även om vi ännu är i uppstartsfasen. Konstnärspresentationerna kommer att läggas ut 
på ramverk.se som är vår egen domän och länkas till hemsidan och social medier. 

Medlemspresentationer – några av er har hörsammat tidigare uppmaningar att sända in en 
kort text om dig/ditt arbete som läggs till höger om din första bild i webbshopen på hemsidan. Men 
det skulle vara bra och göra ett mer enhetligt intryck om alla gjorde det. Skicka din text till GiV så 
ordnar vi resten. Tack på förhand!

Ekonomin

Det ekonomiska läget är lugnt men det hänger delvis på att du inte glömmer att betala 
serviceavgiften!  Utbetalningar till medlemmar som sålt grafik har gjorts och görs kontinuerligt. Vi 
hoppas att försäljningen snart kommer igång rejält. Ett par besök av konstföreningar har vi haft och 
då också sålt en del men det får gärna rassla till från något eller flera landsting snart.

Kulturnatta i Göteborg 29 oktober

  I år kommer vi att medverka i Kulturnatta med en workshop – Hand's on Stample. Eric Saline 
och Fredrik Fabó håller i evenemanget som går av stapeln på kvällen den 29e kl.18-22. Välkomna! 
Visas även digitalt.

Höstmötet är planerat till den 27 november kl. 17.

Har du förslag på något du vill ta upp på mötet, skriv till styrelsen före den 24e november.

Styrelsen har möten följande datum: 25/11 och 16/12. 



Christmas Art Project 2021 – ja det kan låta tidigt att ta upp det redan nu när inte ens alla 
höstlöven lossnat från träden men vi skulle behöva få in förslag på hur vi kan förnya detta sedan 
många år pågående projekt att sälja hemliga julklappar (med fantastiskt innehåll!) som ni 
medlemmar skänkt till förmån för GiV-stipendiet. Förra året fräschades de klappar som blev över 
från året dessförinnan, upp med nytt papper och nya krusidduller och nya klappar tillkom som ni 
lämnade in, tack! Av förklarliga pandemiskäl var dock förra årets försäljning låg så många klappar 
blev över och undertecknad känner sig lite tom på idéer. Hur ska vi få sålt fler julklappar? Hör 
gärna av dig med idéer! Och tveka inte att bidra med fler klappar!

Till sist önskar vi dig en riktigt bra höst! Hoppas vi ses i galleriet!
Grafikhälsningar,
Styrelsen/gm
Marjut Börjesson

Hi, dear member of Grafik i Väst,

   Hope you are well despite the terrible autumn weather. We are happy that the pandemic 
restrictions have been lifted and keep our fingers crossed that there will be no setback. Business is 
rolling on in fairly normal wheel tracks at Grafik i Väst now, which feels reassuring. But here you 
get some autumn reading anyway...

Dormant member? – get your prints! For practical and space reasons, we must ask you, or 
an agent you appoint, to pick up your prints that are in our print-bank. If you want, we can send a 
package by post which you pay against invoice. But get in touch! We need to get this sorted out. Of 
course, the prints can remain if you, from the turn of the year decide to change your status to an 
active member.

Web exhibitions – the latest addition to our graphics heaven!

Thanks to money from the Swedish Arts council, we can now start our work with web exhibitions 
with prints. The newly formed working group has met and is now working on creating a pilot 
round. We also have the opportunity to use the large-scale scanner that Vardagsbilder in Mölndal 
has acquired, for digitizing really large prints. Scanning the prints is said to give higher quality than 
photography in the reproduction and is something we want to investigate. There is already plenty of 
digitized material in our graphics bank, so the important thing is that we get started with the 
editorial work because we want to be able to alternate images with text in the presentations of artists 
and their work. We are working on it, still though in our start-up phase. The artist presentations will 
be posted on ramverk.se, which is our own domain, and be linked to the wesite and social media.

Member presentations – some of you have obeyed previous invitations to submit a short text 
about you/your work which is added to the right of your first picture in the web shop on the web 
site. But it would be good and make a more consistent impression if everyone did. So please, send 
your text to GiV and we will arrange the rest. Thanks in advance! 

The Economy

The economic situation is calm, but it depends in part on you not forfgetting to pay the service 
fee! Payments to members who sold prints have been made and are made continuously.  But we 
hope that sales will start to be better soon. We have had a couple of visits from art associations and 
then also sold some, but it may well rattle off from one or two county councils soon, we hope.



”Kulturnatta” in Göteborg 29e oktober

  This year we will participate in Kulturnatta (Cultural night in Göteborg) with a workshop – 
Hand's on Stample. Eric Saline and Fedrik Fabó will hold the event which kicks off October the 
29th  18-22. Wellcome! Also displayed digitally.

The Autumn member meeting is planned to be on November 27 at 17.00.

If you have suggestions for something you want to bring up at the meeting, write to the board 
before November 24th.

The board meets 25/11 och 16/12. 

Christmas Art Project 2021 – yes it may sound early to bring it up already now when not 
even all the autumn leaves have come loose from the trees but we would need to get suggestions on 
how we can renew this project that has been going on for many years. Selling secret Christmas 
presents (with fantastic content!) which you members donated for the benefit of the GiV 
scholarship. Last year, the presents that were left over from the year before were refreshed with new 
paper and frills and new presents were added, thank you! For obvious pandemic reasons, however, 
last year's sales were so low that many were left over and the undersigned feels a little empty of 
ideas. How can we sell more Christmas presents? Feel free to get in touch with ideas! And please, 
don't hesitate to contribute more gifts.

Finally, we wish you a really good autumn! Hope to see you at the gallery!

the board/through

Marjut Börjesson

president

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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