
Protokoll för extra årsmöte i Grafik i Väst 2019-01 20

Närvarande: Göran Boardy, Gun Ulriksson, Jon Forssman, Rolf Gustafsson, Marjut
Börjesson, Maria Heed, Beatrice Rembry, Marie Falksten, Nina Bondeson, Jim 
Berggren, Anita Johansson, Erja Tienvieri, Gunilla Boije af Gennäs, Gerd Thorngren,
Björn Therkelson, Klas Reinholdson, Kjellåke Gerinder, Leif Robertsson, Marie 
Isaksson, Lena Waldau, Gudrun Blom, Nils-Erik Mattsson, Leif Samuelsson, 
Jacqueline Nowicka, Haky Jasim, Zehra Ay, Hanna Kolenovic, Anna Larsson.

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Till mötesordförande valdes Björn Therkelson, till sekreterare Gun Ulriksson, till
justerare Jon Forssman och Rolf Gustafsson.
3. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
4. Röstlängden fastställdes.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Övriga frågor: Avgift för vilande medlemmar.

7. Björn redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag till tredubblad 
serviceavgift: Grafik i Väst kommer att gå i konkurs om vi inte ökar våra intäkter 
radikalt. På ett sätt som gör oss mindre beroende av försäljningsprovisionen. De fasta
kostnaderna per månad är ca 70.000. Huvuddelen är lön, arbetsgivaravgift och hyra. 
Giv får 30.000 i bidrag, resterande 40.000 måste vi få in på ett mer förutsägbart sätt 
än försäljningsprovision. Genom att höja medlemsavgiften till 200:-/mån (= 
2.400:-/år) får föreningen in den nödvändiga summan. 200 medlemmar betalar 
200:-/mån = 40.000:-. (Den fullständiga texten står i Giv-bladet nr 1/2019, skickats 
som mail.)

Björn redogjorde för att 22 medlemmar sagt upp sitt medlemskap pga av den 
varslade höjningen. Att 4 st gått till att vara ”vilande”. Av dem som sagt upp sig är 
det flera som angett som orsak att de slutat göra grafik. Flera medlemmar har via 
mail meddelat att de är beredda att betala mer. 
Kassören Klas redogjorde för hur mycket pengar som kommer in vid olika 
medlemsantal. Han konstaterade att Giv kan överleva med 150 medlemmar som 
betalar 200:-/mån. F.n. är vi 254 medlemmar.(Rätt siffra!?!? Ändra!)

Efter redogörelsen vidtog diskussion. Följande frågor diskuterades:
 

 Vad beror den dåliga försäljningen på? Ska Giv ha en annan inriktning än
försäljning? Nina Bondeson vill forska i det och vill ha mail med förslag.

 Är Giv en ”kamratförening”? En kamratförening betonar samvaro och utbyte 
kring de gemensamma intressen som finns i föreningen (t.ex. tekniska 
frågor). Eller är Giv bara en förening som driver ett galleri och säljer grafik? 
Eller är det bäggedera? Mötet ansåg att föreningen ska vara ”både – och”, och
(men?) att detta måste framgå av stadgarna. Frågeställaren uppmanas att 
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inkomma med en motion i frågan till ordinarie årsmöte 2019.

 För att göra Annas arbetsbörda rimlig behöver ytterligare vi en deltidsanställd
administratör. En halvtid kostar ca 27 000:-/mån Våra senaste praktikanter 
har anmält intresse.

 Är det rättvist att de med andel betalar lägre provision än de som inte har 
andel? Efter diskussion fann mötet att så inte är fallet. Andelarna bör tas bort. 
Frågan kommer upp på ordinarie årsmöte 2019.

 Kan vi förbättra ekonomin genom att flytta till en billigare lokal? Styrelsen 
meddelade att den arbetar med frågan.

 Vi bör överklaga Kulturrådets beslut att inte stödja vår verksamhet.  
Vad kan Giv göra för att ge tyngd åt den grafiska konsten i stort? Vi måste 
visa att vi sysslar med idéproduktion och inte med pryltillverkning. 

 
8. Fastställande av årsavgifter:
a) Beslut om införande av ändrad serviceavgift till 200.-/mån. (= 2400.-/år.)
b) Beslut om införande av reducerad avgift för studerande. Reduktionen sattes till 25 
% av avgiften, vilket betyder 50.-/mån. (= 600:-/år.)
c) Beslut om avslag för förslaget om 10 % reducerad avgift för pensionärer. 
d) Beslut om införande av reducerad serviceavgift för medlemmar med särskilt dålig
ekonomi, 50 % av ordinarie avgift. Sökande gör en skriftlig ansökan med redogörelse
för sin ekonomiska situation. Ansökan ställs till styrelsen.
e) Beslut att förmedlingsavgiftens storlek vid försäljning av grafik ska vara kvar.
f) Stadgeändring om tidpunkt när avgiften ska betalas. Beslut att de två sista 
meningarna §2C i stadgarna ska strykas: 
“Fakturor på serviceavgift skickas ut i början av året. Eventuella ändringar av 
serviceavgiftens storlek som beslutas av årsmötet gäller från nästföljande 
kalenderår.” 
Ett andra beslut om denna stadgeändring tas på ordinarie årsmöte 2019.
g) Avgiften för vilande medlemmar behålls.

9. Lena Waldau vill ha hjälp i sitt arbete med valberedningen. Göran Boardy anmälde
sig.
10. Mötet avslutades. 

Tack till Jacqueline som ordnat den avslutande måltiden.

Sekreterare: Gun Ulriksson, omformulerat av Jon Forsman
  
Justerare: Jon Forssman      Rolf Gustafsson
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