
From: Anna Tokle Amundsen <anna@annadesign.no> 
Date: Friday, 8 January 2021 at 15:11 
To: Lene Renneflott <lene@grafill.no> 
Subject: Grafills generalforsmaling. Innspill og refleksjoner 
  
Hei! 
  
Jeg har noen innspill og refleksjoner til valg av representanter til hovedstyre ref punkt 1. Punkt 2 er et 
innspill til å få inn økt fokus på tverrfaglighet og bærekraft i vedtektene til Grafill. Det kan hende 
dette er fokus allerede, men jeg tenkte å lufte tanker fra et ståsted utenfor Oslo:-) 
  
  
1. Økt fokus på lokallag og medlemmer bosatt utenfor de store byene. Få inn medlemmer i 
hovedstyret, som ikke bor og jobber i de store byene. 
Jeg brenner for å få Grafill ut til flere deler av landet. Det er veldig lite aktivitet i lokallaget nå, og 
ettersom jeg forstår synker medlemsmassen i vår region. Det er mulig denne tendensen kun gjelder 
hos oss, men hvis ikke er ikke det bra for Grafills vedtekt 1.2 "Grafill er en landsomfattende 
organisasjon for utøvere innen visuell kommunikasjon som er bosatt i eller har sitt virke i Norge." 
  

De fleste i Grafills hovedstyre er fra Oslo. Jeg tror det bør speiles mer i f.eks hovedstyret at Grafill 
ønsker og mener det som står på nettsiden under Lokallag:  "Uten lokallagenes hjertelige 
tilstedeværelse på sentrale steder i Norge, kunne vi ikke ha kalt oss landsdekkende."  
I vedtekt 13.1 står det at det bør det etterstrebes bredest mulig representativitet i forhold til 
medlemmenes bosted, så slik sett er det ivaretatt i vedtektene. Kanskje en eller to plasser bør 
øremerkes? 
  
Jeg ser i årsberetningen 2019 at styreleder Kjell Ekorn også nevner at det er fort gjort å bli Oslo 
fokusert når det er der alle jobber. Og det er ikke så rart, vi ser selvsagt det som skjer rundt oss bedre 
enn det vi må oppsøke aktivt. Derfor tenker jeg også at det er lurt å få inn medlemmer i 
hovedstyret, som ikke bor og jobber i de store byene, og som har kapasitet og ønsker å bidra. 
  
  

2. Økt fokus på tverrfaglighet, bærekraft og sirkulærøkonomi. Hva betyr det for vår bransje? 
Tverrfaglig samarbeid er en nøkkel til innovasjon.Vi i vårt firma jobber med vår egen 
bærekraftsstrategi, og ser nytten av at Grafill kunne gått foran bransjen her. Det samme gjelder 
sirkulære forretningsmodeller. Dette jobber mange av våre kunder med, og vi må ligge foran og være 
gode veiledere og jakte på muligheter sammen med våre kunder rundt tema som innovasjon og 
utvikling.  
  
Det er godt mulig at Grafill har gjort mye mer enn jeg får med meg i disse sakene:-) Og dette siste 
punktet er kanskje mer et innspill til hovedstyret. 
  
Uansett - lykke til! Skulle det være noe dere lurer på er det bare å ta kontakt. 
  
  
Mvh 
Anna Tokle Amundsen 
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