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Alvikstorpets vänförening protokoll fört vid årsmötet 2016-04-16
Närvarande: Se protokollsbilaga
§ 1 Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Ulla Falkmarken hälsade de närvarande varmt
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Val av
a) ordförande för mötet.
Ulla valdes till ordförande för mötet.
b) sekreterare för mötet.
Till att föra protokoll valdes Kåre Grebäck.
c) justerare, rösträknare
Till att justera dagens protokoll samt till rösträknare under årsmötet valdes
Anitha Schäfer och Agnes Frank.
§ 3 Fastställande av röstlängd
Närvaroförteckningen (bifogas) godkändes som röstlängd.
§ 4 Godkännande av dagordning.
Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 5 Prövning av om årsmötet utlysts på rätt sätt.
Årsmötet fann att dagens möte utlysts på det sätt som anges i föreningens
stadgar.

§ 6 Redogörelse för verksamheten i Galleraget respektive
Alvikstorpet under året.
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Verksamhetsberättelsen för år 2015, delades ut på mötet. (bifogas.) Styrelsen
har under året haft 4 sammanträden.
Thomas redogjorde kortfattat för årets verksamhet. Han påpekade särskilt att
barnverksamheten ”rullat på” och fungerar bra, men att det nu fanns plats för
fler barn. I övrigt framhöll han, att det mest intressanta för föreningen och
Alvikstorpet nu, är framtiden, dvs de idéer och möjligheter som finns till att
utveckla verksamheten. Se §12.
§ 7 Årsbokslut för år 2015
Kassören Mariana Liljeson redogjorde för 2015 års bokslut. (bifogas.)
§ 8 Revisionsberättelse
Revisorssuppleanten Anitha Schäfer läste upp revisionsberättelsen för
2015. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
(bifogas).
§ 9 Beslut om
a) fastställande av årsbokslut
Årsmötet fastställer bokslutet
b) ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Årsmötet beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under år
2015.
§10 Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
Valberedningens ordförande Siv Ribbe föredrog förslaget till val av ny
styrelse. Årsmötet valde, i enlighet med valberedningens förslag:

Till ordförande
Ulla Falkmarken (omval),
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Till att fortsätta vara ledamöter under ytterligare ett år,
Susann Bergensjö Allercrantz, Thomas Allercrantz, Kåre Grebäck, Yashmin
Singh, Kerstin Andersson
Till ledamot under två år
Anders Gabrielsson (nyval)
Mariana Liljeson, som under många år varit Vänföreningens kassör, avslutar,
i och med detta möte, sitt uppdrag som ledamot av styrelsen. Ordföranden
framförde, å föreningens vägnar, ett varmt tack till Mariana och överräckte en
flaska vin och ostar.
§11 Val av
a) revisor med ersättare
Årsmötet utsåg, i enlighet med valberedningens förslag, Hakon Malmborg till
revisor (omval) och till ersättare, Anitha Schäfer (omval).
b) valberedning
Till valberedning utsågs Sif Ribbe, sammankallande (omval) och Ylva
Ekesiöö (nyval).
§ 12 Kommande verksamhet i Galleraget respektive Alvikstorpet
Thomas informerade om att föreningen, hos Bromma stadsdelsnämnd, ansökt
om föreningsbidrag. (Senare har meddelats att Alvikstorpets vänförening
beviljats ett anslag för år 2016 uppgående till 33 400 kronor.)
Han sa också att man kommer att genomföra en kulturfestival i anslutning till
Medborgarhuset den 6 juni. Planer på visst deltagande från Alvikstorpet finns.
Thomas delgav oss även sina idéer om, att i början av juni - ev nästa år genomföra något som han kallar för ”torpardagar”, liknande ett bygdespel, i
parken runt Alvikstorpet.
Angående galleriverksamheten kan vi konstatera att vårens utställare, visat
prov på intressanta och originella konstnärskap. Vårterminen kommer också
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att avslutas på ett förnämligt vis, med att brommakonstnären Barbro
Henrikson, postumt – genom sin make Carl Oskar Henrikson – visar några av
sina verk.
Anitha Schäfer föreslog att vi i Galleraget också skulle ge eleverna i
Kungsholmens gymnasium möjlighet att ställa ut. Förslaget mottogs positivt
av årsmötet.
Yashmin Singh informerade om att man kommer att genomföra en
kulturfestival vid Bromma Folkhögskola den 28 maj. Yashmin, och
ytterligare ett par personer, verksamma vid Alvikstorpet, kommer att delta
med förevisning av olika tekniker för tillverkning av keramik.
Christina Bane, som är en ny medlem i Vänföreningen, berättade att hon
tillsammans med styrelsen börjat undersöka möjligheterna att ordna en
”konstrunda” i Bromma någon gång under hösten. Christina sa att hon redan
fått positiva reaktioner från de konstnärer hon hittills varit i kontakt med.
§ 13 Budget för vänföreningen
Årsmötet godkände den föreslagna budgeten för år 2016 (bifogas).
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till en mer aktiv
inkassering av medlemsavgifterna.
§ 14 Fastställande av medlemsavgift och utställningsavgift
Medlemsavgiften kommer även under detta år att vara 200 kr per person.
Även utställaravgiften förblir oförändrad under 2016.
Årsmötet beslutade emellertid att höja utställaravgiften fr o m den
1 januari 2017 till:
600 kronor för en vecka, och
1 100 kronor för 2 veckor.
§15 Motion angående att flytta fram årsmötet till maj.
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Thomas Allercrantz har föreslagit att föreningens årsmöte ska genomföras
under maj månad. Detta skulle ge möjlighet att samlas utomhus, och umgås
under en grillad måltid. Möjligheterna att vistas utomhus, och att kunna ställa
Galleragets portar på vid gavel skapar också förutsättningar för att fler
medlemmar ska kunna/vilja delta.
En förändring av detta slag innebär även en förändring av föreningens
stadgar, vilket kräver två på varandra följande, allmänna medlemsmöten.
Årsmötet beslutade i enlighet med Thomas förslag.
Nästa medlemsmöte, då denna förändring kan fastställas, utlyses till den 2
juni.
§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.
§17 Årsmötet avslutas
Ordföranden förklarade den formella delen av årsmötet avslutad.
Dragning i konstlotteriet
Sedan årsmötet avslutats förrättades den sedvanliga utlottningen av
konstverk, skänkta av de konstnärer som ställt ut i Galleraget under året.

Vid protokollet: Kåre Grebäck

Justeras: Ulla Falkmarken

Anitha Schäfer

Agnes Frank

Närvarolista Årsmöte för Alvikstorpets Vänförening torsdag 14 april 2016

Allercrantz Thomas
Allercrantz Susann
Andersson Kerstin
Axelson
Johan
Bane
Christina
Bodor
Ann-Marie
Bylund
Gerd
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Ylva
Engström Ann
Falkmarken Ulla
Franke
Agnes
Gabrielsson Anders
Grebäck
Kåre
Hellgren
Mariette
Henrikson Carl Oskar
Kostama
Pirkko
Liljeson
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Lindström Karin
Olofsdotter Hall
Karin
Ribbe
Sif
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Anitha
Singh
Yashmin
Törnkvist June
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ALVIKSTORPETS VÄNFÖRENING
Ekonomiskt utfall jämfört med budget 2015 samt förslag till budget 2016

2015
Ingående balans

30 573
Budget

2016
30 573
Utfall

28 190
Förslag

Intäkter
Medlemsavgifter
Utställningsavgifter
Ränta på kapital

20 000
16 000
45

20 900
14 900
2

25 800
18 500
0

Summa intäkter

36 045

35 802

44 300

1 200
2 000
20 000
4 000
6 000

1 114

1 300
2 000
22 500
7 730
12 060

Kostnader
Plusgirot
Post/Porto
Hyra
Utlägg Galleraget
Utlägg övriga
Återbet.
Adm.kostnader
Oförutsett
Summa kostnader

20 000
5 511
8 962
2 600

1 500
2 000
33 200

38 187

49 090

2 845

5 630

-4 790

Utgående balans

33 418

28 190

23 400

Varav på Plusgirot
Vara på Skandiabanken

22 558
8 015

20 173
8 017

15 383
8 017

Årets resultat

23 februari 2016, Mariana Liljeson

