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Årsmötet sammandrag
1. Styrelsen
Nina Bondeson avgick efter sex år i styrelsen.  Göran Boardy 

valdes till ny ordförande. Jakob Leijonhielm valdes in som 

ledamot.  I skrivande stund har styrelsen inte konstituerat sig 

så någon formell sekreterare finns inte ännu. Nina kommer att 

fortsätta arbeta som vår Kommunikatör, vilket betyder att rätt 

person hamnar på rätt jobb. 

2. Stadgeändring
Styrelsen föreslog en stadgeändring:

Beslöts att i första läsningen ändra stadgarna till:

 § 3 Organisation

 B - styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare   

 samt minst två suppleanter. Styrelsen konstituerar   

 sig själv.

 Samt:

 § 4 Årsmöte

 punkt G. 10 Val av styrelse (11, och 12 tas bort)

Dessa stadgeändringsförslag skall upp på höstmötet 2016 och 

där klubbas i andra läsningen för att träda i kraft .

3. Serviceavgifterna
Avgiften ligger kvar oförändrad på 800:- för aktiv medlem, 250:- 

för vilande., studerande halv avgift.

Journeyman´s Walk
Rapport angående resultatet av vår EU-ansökan 2015:

Vår andra ansökan bifölls inte heller.
Vi fick samma poäng som första gången: 64 av 100 möjliga och 

84 var gränsen för godkännande. Besvikelse först men…:

När vi läste utvärderingskommentarerna såg vi…

1. som vi misstänkte är Kreativa Europa mer inriktat på 

Event-evenemang typ teater, musik, och liknande. Vårt syfte 

med Journeymans Walk har varit att förstärka produktionsvill-

koren och utbyte av kontnärlig kunskapsutveckling. Kreativa 

Europa bryr sig inte om produktionsvillkoren. 

2. Utvärderingen tar inte hänsyn till de olika villkor som 

råder mellan Endegras anslutna noder. Den själv-organiserade 

scenen med konstnärsdrivna, icke vinstdrivande gallerier och 

verkstäder kan inte förutse och kontrollera varenda detalj i en 

budget långt i förväg. Vi måste vara flexibla och kunna anpassa 

oss till möjligheter eller problem som dyker upp. Detta förutsät-

ter tillit och förtroende. Det är begrepp som EU-kommissionen 

inte känner.

3. Utvärderarna gav oss också underkänt vad gällde att ge 

en tillräckligt positiv bild av EU i projektet.  Och det stämmer. Vi 

höll en ganska låg profil vad gäller denna dyrkan, eftersom vi 

tycker att detta kriterium är oerhört problematiskt. I ett demo-

kratiskt samhälle måste konst och kultur ges ett fritt utrymme, 

även för kritik av den rådande ordningen och makten och inte 

förväntas betala tribut för att erhålla medfinansiering.

Det är alltså klart att det vi förutsatte oss göra inte passade in i 

Kreativa Europas program. Vi försökte. Nu går vi vidare.

Från HOLT-gruppens vernissage 9 april 2016



Grafik i Väst
Storgatan 20
411 38 Göteborg
031-711 38 39 / 0700 18 18 73
giv@ramverk.se
grafikivast.se
facebook: Grafik i Väst Gallery
samt “grafik i väst”
Instagram: grafikivast
Bankgiro 5853 -8190
Plusgiro 49 62 81 - 7
För att komma åt medlemssidan på 
hemsidan:
Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu

Galleriet har stängt måndag och tisdag 

Styrelsen:
Ordf: Göran Boardy
0706 - 56 14 89
goran@boardy.se 

Kassör:  
Klas Reinholdson 
072-729 51 50
klas.reinholdson@gmail.com

Övriga styrelsen:
Eric Saline
0739-08 49 79
esaline@gmail.com

Ea ten Kate 
076-8065383
ea@eatenkate.com

Jacqueline Nowicka
0707-26 49 07
zaki.43@hotmail.com

Jakob Leijonhielm
070-6865939 
jakobleijonhielm@hotmail.com

Ansvar för vaktlistan:
Frivillig behövs!

Kommunikatör
Nina Bondeson 
0709 - 53 49 18
nina@ninabondeson.se

Kontaktpersoner
utställningsgruppen:
Annika van Belkom, belkom@telia.com  
tel 0706 43 62 36
Jon Forssman,   
jon_forssman@hotmail.com   
tel 0735 287733

Vi har fortfarande ENDEGRA-nätverket. Behovet och intres-

set för utbyte av idéer och konst och avancerat kunskapsutbyte 

inom grafiken är fortfarande stort. Årets träff i Imatra, Finland, 

kommer att ge oss utsökta möjligheter att diskutera hur vi ska 

gå vidare. Arbetet nedlagt i ansökningarna till EU kan återan-

vändas på andra ställen. Journeyman´s Walk innebär fler möj-

ligheter och kan anpassas till andra situationer och behov. 

Kulturkontakt Nord har program som stödjer nätverk, 

utbyten, mobilitet, kunskapsutveckling och konstproduktion 

baserat på aktiviteter som kan passa vårt huvudintresse i att 

utveckla grafiken.

Låt oss mötas i Imatra i augusti och diskutera framtida 

möjligheter!

Sommartider
Galleriet håller stängt mellan 9/6-12/8

Höstens utställare
13 aug – 31 aug                   Nya medlemmar

3 sept – 21 sept                    Maria Erikson

24 sep – 12 okt                     Jakob Leijonhielm            

15 okt – 2 nov                       Ingrid Ledent, Belgien

5 nov – 23 nov                      Ann Löwenstein

 26 nov – 14 dec                   Liva Wraae Roth (GiV-stipendiat 2015)

                                          + utdelning av GiV-stipendie 2016

Nya bilder?
lämna in dina nya bilder så att de kan visas och köpas på vår 

hemsida! Gamla blad gör ingen inköpare glad!

Frivilliga?
1. GiV behöver frivillig att hjälpa till med att kolla så att helg-

vaktningen fungerar!

2. stödmedlemmarna behöver idéer och engagemang!

3. hemsidan behöver fortfarande någon som skriver lite om 

serigrafi/screentryck. Omfattning efter intresse!

Hör av dig till Anna eller någon i styrelsen.

grafikivast.se
är adressen till vår nya hemsida. Kolla, kolla!

Inloggning till Medlemsinfo-sidan: länk finns överst på sidan.

användarnamn:  grafikiväst

password:  givinfonu

Verksamhetsberättelse för 2015
Läs om föreningens verksamhet 2015. Särskilt för er som inte 

deltog i årsmötet.  Kan sparas hem från vår hemsidas med-

lemsinfo.

Ansökan om medlemskap
Sista onsdagen i Maj är sista dag för ansökan om medlemskap i 

Grafik i Väst. Tipsa kollegor!

Viktiga bilagor med e-posten!
Då vi i första hand sköter medlemskorrespondensen via e-post, 

är det viktigt att du håller koll på fakturor som skickas som 

pdf-filer och naturligtvis meddelar korrekta e-postadresser till 

galleriet!


