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Hej Grafik i Väst medlem! 

Så kom vintern tidigt i år med en hel del snö dessutom! Och Sverige har fått sin första kvinnliga 
statsminister. Det är ju historiskt och på tiden kan en tycka. Tyvärr flockas dock en del moln på 
himlen, bl.a. i form av ökad corona-smittspridning och det blir till att fortsätta hålla avstånd, tvätta 
händerna och använda munskydd i kollektivtrafiken. Men det är ju bara att kämpa vidare, nu har vi 
vanan inne. Vi får leva på hoppet och vara rädda om varandra. Grafik i Väst följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nasrin Taghizadeh Räven (torrnål)

Höstmötet 

Höstmötet hölls på Grafik i Väst den 27e november, några kom till det fysiska mötet men desto fler 
deltog digitalt och tekniken fungerade bra. Protokollet kan du inom kort kunna läsa på hemsidan 
under medlemsinfo, (Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu). Några av de saker som togs upp 
kan du läsa om här i bladet. Som t.ex.:

Webbutställningar 

På Höstmötet valdes en redaktion för arbetet med de digitala Konstnärspresentationerna som 
kommer att läggas ut på ramverk.se som är vår egen domän och länkas till hemsidan och sociala 
medier. I redaktionen ingår Rolf Gustafsson, Jim Berggren, Marjut Börjesson och Haky Jasim. Rolf 
är sammankallande. Denna redaktion blir en arbetsgrupp i likhet med t.ex. Utställningsgruppen vars 
sammansättning förändras över tid. Det blir alltså möjligt för dig som är intresserad av vad vi kallar 
“redaktionellt arbete” att engagera dig. Nästa steg nu blir bl.a. att få det tekniska att fungera, se över 
eventuella behov av programvaror och ta fram ett regelverk kring dessa presentationer. 



Målsättningen på sikt är att Grafik i Västs medlemmar kommer att kunna ansöka om digitala 
utställningar men redaktionen kommer också att göra egna urval, presentera t.ex. korta filmer om 
grafik/grafiker, göra intervjuer och skriva texter. Vi återkommer med mer information. Den som 
väntar på något gott...

Ekonomin

Under senhösten har en hel del grafik sålts, grattis till dig som snart får en slant på kontot! Framför 
allt var det Region Östergötland som gjorde ett större inköp. Så ekonomin är i hamn och nu 
fungerar även samarbetet  hyfsat smidigt med Reconomica som har hand om bokföringen. Anna och 
kassören har fortsatt kontroll.

VGR – Västra Götalandsregionen har beviljat Grafik i Väst 400.000 i verksamhetsstöd för 2022 
(kulturpolitiskt uppdrag). Det är 80.000 mindre än vi ansökte om. Så vi får rätta mun efter massäck. 
Det hjälpte alltså inte att beskriva hur vår verksamhet skulle påverkas negativt, så en undrar ju 
varför de frågade. (Skrev om detta i ett tidigare GiV-blad.)

Fyllnadsval – valberedningen. På Höstmötet gjordes försök med fyllnadsval till valberedningen, 
men ingen anmälde sig. Styrelsen hörde sig för hos några i landet (för att få spridning utanför 
Göteborg) men de vi hann fråga tackade nej. Så de som ingår är oförändrat Beatrice Rembry och 
Zehra Ay. Kan du som läser detta tänka dig att dela denna uppgift så hör av dig! Valberednigen 
lägger som ni vet, fram förslag på styrelse för nästa Årsmöte i april.

Ann-Margret Lindells stipendium som förärades Gafik i Väst 2020, gick i år till fyra konstnärer 
inom grafik: Malou da Cunha Bang, Maria Eriksson, Yasmina Kali Malmsten and Sebastian 
Larsmo. Undertecknad var inbjuden att delta som representant för Grafik i Väst, tillsammans  med 
de andra stipendiaterna från förra året. Det var intressant att höra om alla de olika projekten. Också 
vår rapport lästes upp. Ceremonin avslutades med champagne, festligt att skåda. Vi som satt hemma 
framför datorerna fick skåla i vad vi hade till hands och vinka till varandra. Säga vad man vill om 
zoom-möten men de har sin egen charm.

Grafik i Väst 30 år – det blir en jubileumsutställning i Moriska rummet på Grafiska sällskapet 
hösten 2022. Däremot fick vi avslag på vår ansökan hos Galleri Majnabbe i Göteborg, vilket är 
tråkigt men det är sånt som händer. Förhoppningsvis gör vi avtryck i sta'n på något sätt ändå 2022, 
om inte annat så syns vi på Bokmässan. Några andra trådar drar vi också i men vågar inte räkna 
kycklingarna förrän äggen är kläckta. En ny bildrik folder är på gång från marknadsföringsgruppen, 
den ska vi definitivt ge spridning!

Grafik i Västs stipendium 2021 går till Nils Winberg, från KV konstskola i Göteborg. 
Motiveringen lyder: ”Nils Winberg har ett tydligt grafiskt uttryck i sitt bildmaterial som framställs 
fokuserat och med självklar närvaro och iver. Det syns att grafik är Nils hemmaplan och att han 
drivs av lusten att utforska grafikens möjligheter. Bångstyrigt och utan att be om lov växer 
bildspråket fram. Vi smittas av hans arbetslust och kan inte annat än uppmuntra Nils på den 
inslagna banan.” I stipendiet ingår förutom 10.000 kr också ett års medlemskap i GiV och en 
separatutställning i galleriet om ett år. Utdelningen sker på förra årets stipendiat Marcus 
Wetterbro's vernissage den 11e december.

Christmas Art Project 2021 –  försäljningen av hemliga julklappar startar också på ovan 
nämnda vernissage och behållningen går som vanligt oavkortat till vårt stipendium. Det är inte för 
sent om du också vill skänka en julklapp. Prisgrupperna är 50, 100, 150, 200 och 300 kr. Du 
bestämmer själv innehållet och prislappen och kan skicka den färdiginslagen till GiV.



Juluppehåll – galleriet är stängt 23e december till och med 7e januari. Vi öppnar igen den 8e 
januari 2022 med Kristin Rapps vernissage. Vårprogrammet i sin helhet har ni fått i tidigare utskick. 
Sista utställningsperioden på vårsäsongen viker vi för en konstskola. I skrivande stund lutar det åt 
Östra Grevies grafiklinje i Skåne.

Vintersol i Allén, Göteborg Foto: Marjut Börjesson

Till sist önskar vi dig en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År 2022!
Vinterhälsningar,
Styrelsen/gm
Marjut Börjesson

Hi, dear member of Grafik i Väst,

So winter came early this year with a lot of snow as well! And Sweden has got its first female prime 
minister. It is historical and not a day too early. Unfortunately pandemia-clouds are flocking in the 
sky – again. So we'll have to continue to keep distance, wash our hands and use masks in public 
transport.  We'll just have to fight on, used to it by now. We must live on hope and take care of each 
other. Grafik i Väst follows the Swedish Public Health Agency's recommendations. 

The Autumn meeting

The autumn meeting was held at Grafik i Väst on November 27th, some came to the meeting IRL 
but all the more participated digitally and the technology worked well. You can soon read the notes 



from the meeting on the website under members info, (Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu). 
But already here you can read some of it. Like for example:

Web exhibitions 

At the autumn meeting, an editorial team was chosen for the work with these digital Artist 
Presentations, which will be posted on ramverk. se, our own domain and linked to the website and 
social media. The editorial staff includes Rolf Gustafsson, Jim Berggren, Haky Jasim and Marjut 
Börjesson.  This editorial staff will be a working group similar to e.g. The Exhibition group whose 
composition changes over time. It will be possible for you who are interested in what we call 
“editorial work” to engage yourself. The next step now will be I.a. To make the technology work, 
review needs for software and develop a set of rules for these presentations.

The Economy

During the late autumn, some prints have been sold, congratulations to you who soon will receive a 
payment in the account. Above all, it was the Östergötland Region that made a major purchase. So 
the economy is saved for now and the co-work with Reconomica, who takes care of the accounting, 
works fairly smoothly. Anna and the treasurer have continued control.

VGR – The Västra Götaland region has granted Grafik i Väst 400.000 SEK in support for 2022 
(cultural policy assignment). That is 80.000 less than we applied for. 

Supplementary election – the Nomination Committee. At the autumn meeting, attempts were 
made to elect a third person to the Nomination committee, but no one registered. The board 
consulted some members (outside of Göteborg too) but those we had time to ask declined. So those 
included are unchanged Beatrice Rembry and Zehra Ay. As you know, the Nomination committee's 
task is to present proposals to the Annual meeeting in April next year about who shall be on the 
board. If you are interested in helping Beatrice and Zehra with this task, please get in touch with 
GiV.

Ann Margret Lindells stipendium which Grafik i Väst was awarded in 2020, will this year 
go to four artist in graphics: Malou da Cunha Bang, Maria Eriksson, Yasmina Kali Malmsten and 
Sebastian Larsmo. Undersigned was invited to the zoom-meeting as a representative for Grafik i 
Väst, along with the other lasts years receivers of the grant. It was interesting to hear about all the 
different projects that were presented. Also our report was read out loud. The ceremony ended with 
champagne, festive to watch. We who sat at home at the computers had to toast in what we had on 
hand and wave to each other. Say what you want about zoom meetings but they have their own 
charm.

Grafik i Väst 30 years – there will be an jubile-exhibition in the Moriska room at Grafiska 
Sällskapet, Stockholm in the autumn 2022. However we received a rejection of our application at 
Gallery Majnabbe in Göteborg, which is sad but those things happen. Hopefully we will make an 
impression in our city in some way in 2022. For instance at The Bokmässan (the swedish bookfair) 
We are also pulling some other threads but do you count the chickens before the eggs have hatched? 
No. But there is a new picture-rich presentation folder underway from the marketing group, we will 
definitely spread that!

Grafik i Västs scholarship 2021 goes to Nils Winberg, from KV art school in Göteborg. The 
motivation reads: ”Nils Winberg has a clear graphic expression in his visual material which is 
presented focused and with obvious presence and zeal. This is Nils home ground and he is driven by 



the desire to explore the possibilities of printmaking. Obsessively and without asking permission, 
the imagery emerges.We are infected by his desire to work and can only encourage Nils on the 
chosen course.” In addition to SEK 10,000, the scholarship also includes a one-year membership in 
Grafik i Väst and a separate exhibition in on year. The award ceremony will take place on 11 
December, at last years fellow Marcus Wetterbro's opening. 

Christmas Art Project 2021 –  the sale of secret Christmas presents also starts on December 
11th. The income goes as usual in ful to our scholarship. Thank's to those who have already 
contributed! It´s not to late if you also want to donate a present. The pricegroups are SEK 50, 100, 
150, 200 and 300. You decide the content and price tag and can send it pre-packaged to GiV.

Christmas break – the gallery is closed December 23rd until January 7th. We open again on 
January 8, 2022 with Kristin Rapp's opening. You have received the spring program in its entirety in 
previous mailings. To the last exhibition of the spring season we invite an Art School, it leans 
towards Östra Grevie in Skåne.

Finally, we wish you a 
Very Merry Christmas and a 
Happy New Year 2022!

Wintergreatings
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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