Årsmötesprotokoll Alvikstorpets
Vänförening
verksamhetsåret 2018

§1

Plats:

Galleraget, Alvik, Bromma

Datum:

2019-05-16

Starttid:

Kl. 19:00

Sluttid:

Kl. 19:45

Närvarande:

20 medlemmar:
- Ulla Falkmarken
- Susann Bergensjö
- Mariette Hellgren
- Pirkko Kostamo
- Yashmin Singh
- Kåre Grebäck
- Malin Warpare
- Elvira Avdic
- Sif Ribbe
- Ylva Ekesiöö Lyppert
- Ann-Charlotte Feely
- Agnes Frank
- Kerstin Andersson
- Anders Gabrielsson
- Bo Lindörn
- Thomas Allercrantz
- Robert Berggren
- June Törnkvist
- Nayanne Bittencourt
- Tomas Degen

Mötets öppnande

Ulla Falkmarken förklarar mötet öppnat kl 19:00.
§2

Val av…
a) mötesordförande

Mötet beslutade:
Att välja Ulla Falkmarken till mötesordförande.

b) mötessekreterare
Mötet beslutade:
Att välja Ann-Charlotte Feely till mötessekreterare.
c) protokolljusterare
Mötet beslutade:
Att välja Kåre Grebäck och Agnes Frank till protokolljusterare.

§3

Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade:
Att fastställa röstlängden enligt ovan preciserade närvaroförteckning.

§4

Godkännande av dagordning

Bilaga 1

Mötet beslutade:
Att fastställa dagordningen (bilaga #1) enligt utskickat förslag utan förändringar.

§5

Prövning av om årsmötet utlysts på rätt sätt

Mötet konstaterade:
Att årsmötet utlysts på rätt sätt.

§6
Redogörelse för föregående verksamhetsår i Galleraget respektive
Alvikstorpet
Thomas och Susann redogjorde i korthet för de respektive verksamheterna. Båda
verksamheterna har i stort sett förlöpt i likhet med föregående år.
Susann noterade dock att det nu tycks ha blivit mer “trendigt” att prova på keramik och att
många (kärleks)par kommer som kunder.
Susann uttryckte också AVF:s saknad av Anki (Ewing Sävenbrand) som lämnat oss i förtid
och berättade om den stipendiefond hennes efterlevande make startat för att årligen
gynna konstnärlig utveckling för personer verksamma vid Alvikstorpet under en period av
10 år.

§7

Årsbokslut avseende Vänföreningens verksamhet under 2018

Bilaga 2 & 3

Thomas gick igenom 2018 års verksamhetsberättelse (bilaga #2) och bokslut (bilaga #3)
samt summerade följande:
- medlemsantalet var 198. 10 st färre än föregående år.
Detta beror på att en skola färre var ansluten.

-

-

§8

Medlemsavgiften för helårs-medlemmar var 250 kr och de som anslöt under hösten
gjorde detta till en kostnad av 100 kr.
Priset för utställare var 700 kr för en vecka och 1200 kr för 2 veckor.
Föreningen hade ett positivt resultat med 15.800 i överskott framförallt på grund av
Alvikstorpets kursverksamhet. Större delen av dessa har hållits i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
Den totala omsättningen under året var strax under 180 Tkr.
Den tredje upplagan av “Konstrundan” genomfördes och här lades även Spånga till
utställningsområdet. Sammanlagt var det ca: 40 konstnärer som deltog.
Torparsalongen - ett samarbete med kulturskolan - hade år 2018 ca: 500 besökare.
Ett uppskattat och förhoppningsvis årligen återkommande evenemang.

Revisionsberättelse

Bilaga 4

Bo Lindörn informerade att han granskat AVF:s räkenskaper och bokslut för 2018 och att
han funnit dem vara i gott skick enligt gällande regler. Bo har upprättat revisorsintyg
(Bilaga #4).

§9

Beslut om
a) fastställande av årsbokslut

Mötet beslutade:
Att godkänna utskickat och av revisor granskat årsbokslut för 2018.
b) ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Mötet beslutade:
Att ge styrelsen full ansvarsfrihet av 2018 års förvaltning.

§10 Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
Yashmin tackade för sin tid i styrelsen.
Ulla Falkmarken, Thomas Allercrantz och Anders Gabrielsson sitter kvar ett år till enligt
tidigare val.
Mötet beslutade:
Att välja om Kerstin Andersson och Kåre Grebäck till sina nuvarande poster på två år.
Att välja två nya ledamöter på två år: Malin Warpare och Ann-Charlotte Feely.

§11

Val av för tiden fram till nästkommande årsmöte, av
a) revisor

Bo Lindörn tillfrågades om möjlighet att stanna ytterligare ett år som revisor och det
tackade han ja till.

Mötet beslutade:
Att tacksamt behålla Bo Lindörn som revisor detta kommande år..
b) 2 valberedare, varav 1 sammankallande
Mötet beslutade:
Att utse Sif Ribbe och Ylva Ekesiöö Lyppert till valberedare för 2020 års styrelse där Ylva bär
ansvar som sammankallande.
§12

Verksamhetsplan för 2019

Bilaga 5

Thomas informerade att Galleraget fortsätter nästa år med verksamhet som tidigare år.
Detaljer preciserade i AVF:s verksamhetsplan för 2019 (Bilaga #5).
Utställnings-veckorna är fulltecknade förutom ett avhopp som precis skett. Det är nu 2
veckor till hösten som ej är uppbokade.
Vidare har man precis börjat ta emot intresseanmälan för 2020. Bl a kommer troligen
Tomas Degen att sätta upp en utställning i träsnideri under benämningen “Skål alla vänner”
där skål syftar på skålformade alster.
Kommande utställare närvarande på mötet beskrev kort var och en vad de ämnar ställa ut:
June Törnkvist (Oktober) - Målningar av fåglar och platser. Hon fotograferar själv och
målar sedan av dessa.
Elvira Avdic (September) - Målningar olja och akryl.
Robert Berggren (Augusti-September) - Abstrakt konst. Säger han övergår alltmer till “Fluid
Art”.
Mariette Hellgren (December) - Keramik. Utställning tillsammans med Eva johansson.
Thomas informerade om läget kring Konstrundan med minskade bidrag från
stadsdelsnämnder, kostsam marknadsföring samt tidskrävande arbete med planering och
genomförande vilket lett till uppehåll detta år. Styrelsen kan behöva se över formen för
denna verksamhet och ta beslut kring planer för kommande år.
Susann informerade om Alvikstorpets kommande verksamhet.
Bland annat kommer det göras en TV inspelning nu på måndag på torpet av ett avsnitt i en
serie som följer konstnärerna Ernst och Helena Billgren i deras arbete och vardag. Makarna
och deras dotter kommer då arbeta med lera under ledning av Susann.
Susann hoppas kunna arbeta tillsammans med Bromma folkhögskola till hösten.
Drop-in stängs under juli månad.
Sif Ribbe fortsätter till hösten som handledare i keramik-arbete med bl a kavling och
tumning torsdagar kl 10-12.

§13

Vänföreningens budget

Inga deltagare hade några frågor om upprättad budget över 2019 (bilaga #6) .

Bilaga 6

Mötet beslutade:
Att godkänna den upprättade budgeten.
§14 Fastställande av medlemsavgift och utställningsavgifter för 2020
Thomas föreslog att behålla den nyligen höjda årsavgiften för medlemmar om 250 kr samt
att höja avgiften för utställare till 900 kr för en vecka samt 1500 kr för 2 veckor.
Mötet beslutade:
Att följa Thomas förslag.
§15 Inkomna motioner
Det har inte inkommit några motioner.
§16 Övriga frågor
Inga frågor utöver mötesagendan var aktuella.
§17

Mötets avslutande

Ulla förklarade mötet avslutat kl. 19:45 och det följdes sedan av AVFs årliga konstlotteri.

Mötesordförande
[Ulla Falkmarken]

Mötessekreterare
[Ann-Charlotte Feely]

_______________________________

_______________________________

Protokolljusterare
[Kåre Grebäck]

Protokolljusterare
[Agnes Frank]

_______________________________

_______________________________

Alvikstorpets Ideella Vänförening org nr 802432-5543, Ekstigen 1, 167 51 Bromma

Dagordning årsmöte Alvikstorpets Vänförening
16 maj 2019, kl 19.00 – gällande verksamhetsår 2018
Förfriskningar och lätt mat i Galleraget från kl 18.30. (100kr pp)
1. Mötet öppnas av föreningens ordförande Ulla Falkmarken.
2. Val av
– ordförande för mötet
– protokollförare
– 2 justeringspersoner tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om årsmötet utlysts på rätt sätt
6. Redogörelse för föregående verksamhetsår i Galleraget respektive
Alvikstorpet
7. Årsbokslut avseende Vänföreningens verksamhet under 2018
8. Revisionsberättelsen
9. Beslut om
– fastställande av årsbokslut
– ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
10. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
11. Val för tiden fram till nästkommande årsmöte av
– revisor
– 2 valberedare, varav 1 sammankallande
12. Kommande verksamhet i Galleraget respektive Alvikstorpet
13. Vänföreningens budget
14. Fastställande av medlemsavgift och utställningsavgifter för 2020
15. Inkomna motioner
16. Övriga frågor
17. Årsmötet avslutas
Därefter det traditionsenliga Konstlotteriet!
VÄLKOMNA!
OSA 13 maj: galleraget@alvikstorpet.se
Kassör Thomas Allercrantz 070-377 21 10

Alvikstorpets Vänförening (AVF) Verksamhetsberättelse för 2018
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid utgången av året 198, vilket är en minskning
med 10 medlemmar jämfört med 2017.
98 av medlemmarna har anslutits via Alvikstorpet i samband med
erbjudandet att få köpa rabatterat klippkort för drop-in/keramikarbete.
Ingår också att en i familjen måste vara ansluten för att barnet ska få delta i
Alvikstorpets barn-ungdomsgrupper.
Medlemsavgiften är en förutsättning för att kunna driva Galleraget och
andra kulturella aktiviteter som föreningen arrangerar. Medlemmar
uppmanas därför att engagera fler till föreningen.
Det finns en medlemssida på alvikstorpet.se/vanner, inloggning/lösenord
meddelas till varje ny medlem, mötesprotokoll kan läsas eller laddas ner
från den sidan.
Ansvarsområden
Föreningens årsmöte för 2017 ägde rum den 24 maj 2018.
Styrelsen har sedan årsmötet haft följande sammansättning:
Ulla Falkmarken, ordförande (omvald för tiden fram till årsmöte för 2019)
Yashmin Singh, sekreterare (omvald för tiden fram till årsmöte för 2019)
Thomas Allercrantz, kassör (omvald för tiden fram till årsmöte för 2019)
Kerstin Andersson (omvald för tiden fram till årsmöte för 2018)
Kåre Grebäck (omvald för tiden fram till årsmöte för 2018)
Susann Bergensjö Allercrantz (omvald för tiden fram till årsmöte för 2019)
Anders Gabrielsson (omvald för tiden fram till årsmöte för 2019)
Revisor har varit Bo Lindörn (omvald för tiden fram till årsmöte för 2018)
Valberedningen har bestått av Sif Ribbe och Ylva Ekesiöö. Sif som
sammankallande (båda omvalda för tiden fram till årsmöte för 2018)
Firmatecknare för AVF är sedan 2016 Ulla Falkmarken och Thomas
Allercrantz, var för sig och gäller tills vidare. Bank: Nordea.
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt sex gånger.
Urvalsmöten gällande konstnärer som ansökt om att få ställa ut i Galleraget
sker löpande via mailkommunikation – för att konstnärerna ska få chans att
i god tid planera och förbereda för sina utställningar.

Utställningsverksamhet
Galleraget har haft 24 olika utställningar under året; 13 under våren och 11
på hösten. 15st var 2-veckors och 9st 1-veckas. På hemsidan
http://alvikstorpet.se/utstallningar/ kan man se vilka utställarna var.
Det har varit mest måleri i olja, akvarell och akryl, men även i tusch, kol,
krita. Samt fotografier, träkonst, dockor, etsningar och silversmide.
Utställarna har som tidigare, skänkt ett av sina utställda alster till
konstlotteriet. Dragning sker utifrån medlemslistan vid årsmötet.
Ekonomi
Medlemsavgiften har varit 200 kr förutom för dem som blivit medlemmar
under hösten för att köpa klippkort i konstverkstaden. De har betalt 100 kr.
Utställaravgiften har varit 700 kr/v eller 1 200 kr/2 v.
Styrelsens ekonomiska förvaltning samt verksamhet, intäkter, kostnader
och tillgångar per den 31 december 2018, framgår av bokslutet (bifogas).
Utgående balans 2018 är 54 832 kr. Vi har ett plus i år på 15 800 kr till
största delen på grund av de kurser som föreningen har varit medarrangör i
och som utförs i Alvikstorpet. De flesta av kurserna görs i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan. Det är kurser både i kavla, tumma, skulptera
och dreja.
Total omsättning 2018 är 179 293kr
Vänföreningens verksamhetsår är kalenderår.
Vad har, utöver utställningarna, hänt och gjorts under 2018?
Föreningen ansökte och mottog ett verksamhetsstöd på 24 500 kr från
Bromma stadsdelsförvaltning för kostnader under 2018 kopplade till:
• Del av driftskostnader av Galleraget, 5 000 kr, för att kunna låta
konstnärer ställa ut till låg hyra
• Låta barn/ungdomar ställa ut utan att betala hyra
• Marknadsföring av utställare, både barn och vuxna, inkl material
• Utplacering av affischer inkl material, tryck och transporter
•Barnaktiviteter inom konstutövning i Galleraget och i Alvikstorpets
Konstverkstad
• Administrationskostnader kopplade till nämnda poster
I stödet ingick också delfinansiering till Torparsalongen, 4 500 kr, (se
nedan) och Konstrundan, 15 000 kr, (se nedan)
Torparsalongen http://alvikstorpet.se/torparsalongen/
Ett arrangemang exteriört och interiört Alvikstorpet och dess galleri.

Det var andra året i rad som vi genomförde detta kulturevenemang, och
ihop med Kulturskolan Bromma. ”Torparsalongen” är Alvikstorpets version
av en ”Vårsalong”!
Spelplatsen är Alvikstorpet och Galleraget, exteriört och interiört.
Olika årsklasser från Kulturskolan deltog under 2 dagar, 26-27 maj med
musik, sång, teater samt konstutställning i Galleraget där publiken också
fick vara med att delta i skapande av konstverk.
Fredagen 25 maj hade vi smygöppning av Torparsalongen i samband med
att AVF arrangerade en möteslunch för nätverket Kultur i Västerort, i ett
stort tält utanför Galleraget. Nätverket är startat och drivs av Anna
Magnfors som är Kultursekreterare i stadsdelarna Hässelby-Vällingby och
var det även i Bromma t.o.m 2018.
Torparsalongen 2018 hade ca 500 besökare som uppskattade
evenemanget och uttryckte sin förhoppning att det ska bli årligen
återkommande, så vi planerar för 18-19 maj 2019 som en ny torparhelg
och i samarbete med Kulturskolan. Projektet genomfördes med stöd av
Bromma stadsdelsnämnd, 4 500 kr.
Vi hade också konstlotteri, besökare köpte lotter och kunde vinna fina
konstverk skänkta av konstnärer som haft utställningar i Galleraget.
Lovö Magasin serverade smarriga mackor, sallader, bakverk, kaffe etc.
Konstrundan i Västerort startades 2016 av Alvikstorpets Vänförening (AVF)
med ambition att genom duktiga och intressanta konstnärers utställningar
skapa mötesplatser för allmänheten över stadsdelsgränser och
generationer. Intresset var stort och uppskattat varför konceptet
genomfördes även 2017, och nu 21-22/10 2018. 37 konstnärer visade sina
konstverk. Totalt ca 2 500 besökare fördelat på 25 utställningsplatser.
Genomfördes med stöd av Bromma stadsdelsnämnd 15 000 kr och
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 15 000 kr. Sponsring av Färgtryckar’n i
Hässelby, Svensk Direktreklam samt Alvikstorpet och AVF. I år var
dessutom utställningsområdet utökat med Spånga där 4 konstnärer ställde
ut. Spånga stadsdelsnämnd sponsrade med 8 000 kr.
Utbildning via Studieförbundet Vuxenskolan.
AVF arrangerade 6 kurser i keramik, tre på våren och tre på hösten. Fem
deltagare per kurs. Det var populärt och kommer att genomföras även
2019. Kostnad för kurserna är självfinansierande genom deltagaravgifter.

Marknadsförs genom Studieförbundets utskick i tryckt och digital form. Fin
marknadsföring för Alvikstorpet och Vänföreningen!
Nya föreningsstöd
Ansökan för stöd till föreningens verksamhet och Torparsalongen lämnas
till Bromma stadsdelsnämnd samt för Konstrundan i Västerort till HässelbyVällingby och Spånga stadsdelsnämnder i februari 2019.
Utskick via epost: Inför varje ny utställare sänder vi ut ett mail med
presentation om konstnären och info om andra aktiviteter som är på gång.
Det bör uppmärksammas att dessa sänds via ett kampanjprogram vid namn
MAILCHIMP. Det kan hända att mailet hamnar i skräpposten av ert
mailprogram. Kolla gärna.
Det finns en egen flik för medlemmar på Alvikstorpets hemsida. Lösenord
kan fås på Alvikstorpet eller genom att maila medlem@alvikstorpet.se. De
som anmäler sitt medlemskap via hemsidan får lösenordet via email.

13 april 2019
Styrelsen för Alvikstorpets vänförening

Vid tangenterna

Justering

Thomas Allercrantz
Kassör

Ulla Falkmarken
Ordförande

ALVIKSTORPETS VÄNFÖRENING, org.nr 802432-5543
FÖRENKLAT BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅR 2018
Resultaträkning 2018
Intäkter
Uthyrning, o försäljning Galleraget
Kurser
Medlemsavgifter
Deltagaravgifter och stöd Konstrundan
Stöd till Torparsalong
Övrigt stöd
Summa intäkter

Kostnader
23 798
45 845
38 250
58 900
4 500
8 000
179 293

Driftskostnader & kurser
Förbrukning
Marknadsföring
Konstrundan
Torparsalongen
Summa kostnader

Verksamhetens över/underskott
2018 15 800
2017
727
Summering
Tillgångar 31/12 2018
Nordea kontot, engagemangspecifikation54 419
Andra bankkonton eller handkassa
413
Disponibelt belopp 31/12 2018
54 832
Skulder 31/12 2018
Obetalda fakturor
Övriga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital 31/12 2018

6 februari 2019, Thomas Allercrantz

0
0
0
54 832

( 31/12 2017) 39 032

75 421
8 313
16 975
58 694
4 090
163 493

Verksamhetsplan Alvikstorpets Vänförening för 2019
Föreningens huvudsakliga uppgift är att driva galleriet Galleraget på ett
professionellt sätt men utan vinstsyfte. Alla konstnärer är välkomna att ansöka
om att ställa ut, och de som anses hålla en bra kvalitet på sin konst får ställa ut
och sälja sina alster till en låg hyresavgift och obligatoriskt medlemskap i vår
förening det år man ställer ut. Barn och ungdomar får ställa ut gratis och har inga
kvalitetskrav på sig. Vi vill stimulera människor i alla åldrar att skapa och dela
sitt intresse för att uttrycka sig genom konst med andra.
Galleraget har ca 30 utställningar per år, fördelat på vår- och hösttermin, som
besöks av folk från hela Stor-Stockholmsområdet.
Galleraget upplåts också för kurser när det finns möjlighet. Kurserna är kopplade
till konstutövning exempelvis måleri, träarbete, skapande i lera mm. Föreningen
samarbetar med Alvikstorpets konstverkstad och ibland med Studieförbundet i
dessa kursupplägg.
Plan 2019
Upprepa och utveckla TorparSalongen som vi startade upp i maj 2017.
Samarbetade då liksom nu i år med Kulturskolan Stockholm Bromma i detta
musik-sång-dans-teater och konstprojekt och som är öppet och gratis för
allmänheten att besöka och i viss mån interagera i.
I år blir det 18+19 maj, kl 11-15.
Temat för eventet ska harmoniera med Alvikstorpets omgivning och inte vara
störande för de boende. 2019 års tema kommer att beslutas ihop med
Kulturskolan under ,ars-april. Syftet med projektet är att skapa ett harmoniskt
event som samlar och underhåller alla åldrar. En kulturell aktivitet för familjer.
Workshop för barn-ungdomar i Alvikstorpet och Galleraget. Kurser i målning
och keramikarbete för subventionerad deltagaravgift. Syftet är att stärka barns
nyfikenhet och självförtroende i att skapa och berätta genom konstutövning.
Konstrundan i Västerort, genomfördes första gången Allhelgonahelgen 2016,
samt i september 2017 och oktober 2018. Samlingspresentation av konstnärerna
sker i Galleraget samt i lämplig lokal inom Hässelby-Vällingby. 2018 utökades
utställningsområdet med Spånga, och med stöd av Spånga Stadsdelsförvaltning.
Arrangemanget är avhängigt ekonomiskt stöd till marknadsföringskostnaderna
från de stadsdelarna som är berörda. 2019 kommer vi att göra uppehåll för att
förbereda och planera inför 2020. Det ger också konstnärerna möjlighet att
förbereda och skapa alster inför nästa år.
Bromma 11 april 2019
Styrelsen för Alvikstorpets Vänförening

Thomas Allercrantz, kassör

Ulla Falkmarken, ordförande

Alvikstorpets Vänförening, org nr 802432-5543, Ekstigen 1, 167 51 Bromma
Galleraget@alvikstorpet.se

Alvikstorpets Vänförening, budget för verksamhetsår 2019
Utgifter
Hyra galleriet inkl el. 12 månader
Plusgirot&swish/Nordea
swishbetalningar
Färg, roller, penslar, spackel etc
Förbrukning, lampor, städ etc
Reparationer
Transporter & bensin, vår
Transporter & bensin, höst
Årsmöte, catering
Styrelsemöte, 5 st x 9
Representation/fika övriga möten
Konstorsmaterial, utskrifter
Porto
Tel & internet
Medlemshantering via Alvikstorpet pga rabattkort
Reserv

antal
12
1
200
1
1
1
6
6
25
45
5
1
1
1
50
1

x
3 000
1 400
2
2 000
2 000
2 000
900
900
140
150
200
2 000
500
1 200
125
3 000

inkl moms
36 000
1 400
400
2 000
2 000
2 000
5 400
5 400
3 500
6 750
1 000
2 000
500
1 200
6 250
3 000
78 800

x

inkl moms
4 800
11 200
2 400
9 800
1 500
2 500
3 500
22 500
3 125
12 500

Finansieringsplan
antal
6
8
3
7
6
10
14
90
25
50
195
20
1

Utställarhyra våren, 1 veckas
Utställarhyra våren, 2 veckors
Utställarhyra hösten, 1 veckas
Utställarhyra hösten, 2 veckors
Utställare medlemsavgifter, vår
Utställare medlemsavgifter, höst
Föräldrar medlemsavgifter
Medlemsavgifter via torpet VT
Medlemsavgifter via torpet HT
Övriga medlemsavgifter
Tot estimerat antal medlemmar
matbiljett årsmötet
Alvikstorpets vänförening reserv
total finansiering
April 16, 2019
Thomas Allercrantz

800
1 400
800
1 400
250
250
250
250
125
250
100
2 975

2 000
2 975
78 800

