konstituerande styrelsmöte för Alvikstorpets Vänförening.
Tid och plats: Kl 18.30 den 29 maj 2018 i Alvikstorpets Konstverkstad.

Närvarande: Ulla Falkmarken, ordförande, Thomas Allercrantz, kassör,
Yashmin Singh, sekreterare samt ledamöterna Kerstin Andersson, Kåre
Grebäck och Anders Gabrielsson. Därtill deltog Bo Lindörn, revisor.
Christina Bane, tidigare ledamot, har avgått under verksamhetsåret.
§1 Mötet öppnades av föreningens ordförande Ulla Falkmarken. Till
mötesordförande valdes Ulla Falkmarken. Till protokollförare valdes
Yashmin Singh och till justerade valdes Kerstin Andersson.
§2 Mötet konstaterade att dagordning och kallelse sänts ut enligt de
regler som framgår av föreningens stadgar.
§3 Konstituering av styrelsen. Inom parentes framgår hur lång period
förordnandet är på enligt beslut på senaste årsmöte: Till ordförande
valdes Ulla Falkmarken (1 år), till kassör Thomas Allercrantz (2 år), till
sekreterare Yashmin Singh (2 år), till ordinarie ledamöter valdes: Kerstin
Andersson (1 år), Kåre Grebäck (1 år), Susann Bergensjö Allercrantz (2
år) samt Anders Gabrielsson (2 år).
Årsstämman har valt Bo Lindörn till revisor för ytterligare ett år.
§4 Utvärdering av TorparSalongen med start 26-27 maj 2018.
TorparSalongen är ett samiingsnamn för Vårsalongen i Galleraget samt
Torpardagarna med olika kulturaktiviteter. Torpardagarna kretsade även
i år kring samarbetet med Kulturskolans elever och lärare samt de
prova-på-övningar som Alvikstorpets Konstverkstad erbjöd såväl till
barn och vuxna, utan kostnad för deltagarna. Det gavs möjlighet att
pröva på drejning, tumning och fri skulptering under handledning av
personer knutna till Alvikstorpet Konstverkstad. I år var det många fler
kulturformer som Kulturskolans elever bjöd på, jämfört med 2017 då
fokus låg på körsång. I år ställde Kulturskolans konstelever ut målningar
och teckningar i Galleraget, skolans teaterklasser framförde skådespel
med anknytning till Alvikstorpets tidiga historia och musikklasserna
framförde sång samt spelade diverse instrument bland annat gitarr och
piano.
Styrelsen konstaterade att TorparSalongen och det utökade samarbetet
med Kulturskolan blev en publiksuccé. Fler personer besökte
TorparSalongen totalt sett, framför allt var det fler gäster under
söndagen jämfört med 2017. Samtidigt var det uppenbart att
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arrangemanget liksom förra året framför allt är ett
marknadsföringstillfälle för Vänföreningen. Några större intäkter
renderade inte arrangemanget till, det gick jämnt ut. Föreningens
konstlotteri gav cirka 2000 kronor.
Lovö magasin sålde även i år enklare maträtter samt hembakat fika. De
kommer dock inte att medverka nästa år pga att arrangemanget ger
förhållandevis lite intäkter.
Styrelseledamöterna diskuterade möjliga alternativ för nästa års
TorparSalong för att få in mer intäkter; att Vänföreningen står för
försäljning av fika-enklare maträtter-korvförsäljning eller dylikt var ett
förslag som kom upp. Styrelsen skulle också kunna kunna vädja till
medlemmar att skänka fika, som sedan säljs, för att stötta
Vänföreningens verksamhet. Personer från Konstverkstaden skulle även
kunna sälja sitt hantverk och en viss procent skulle kunna tillfalla
Vänföreningen.
Slutligen; som alltid vid denna tidpunkt på året så var det konkurrens om
publiken i Västerort, Vällingby centrum hade sin kulturdag, Bromma
folkhögskola höll öppet hus mm vilket inverkade på antalet besökare av
TorparSalongen.
§5 Uppdatering av föreningens ekonomi och medlemmar. Föreningen
har 145 medlemmar vilket är något färre antal medlemmar jmf med
motsvarande tid 2017. Kassaintäkten är 100 000 kronor varav 60
procent är vigt till Konstrundan. Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd
samt Bromma Stadsdelsnämnd ger samma bidrag som förra året.
Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd bidrar i år med 8000 kronor. Fyra
deltagare från Spånga, deltar i år i Västerorts Konstrunda arrangerad av
Vänföreningen.
§6 Övriga frågor och förslag. Uppdatering kring höstens utställare.
Galleraget slår upp portarna tidigare än föregående år, 18 augusti istället
för september vilket kommer att rendera något mer intäkter.
Uppdatering kring Konstrundan i Västerort. Thomas Allercrantz
informerar och håller i planeringen av det tryckta material som ska tas
fram inför Konstrundan i Västerort 20-21 oktober 2018. 35 konstnärer
kommer i år ställa ut på 25 platser. 18 av dessa konstnärer deltog i
informationsmötet om Konstrundan 24 maj. Styrelsen menar att det
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skulle vara önskvärt att längre fram även ha med Tenstakonstnärer i
Konstrundan men att man samtidigt måste beakta vad som är hanterligt
för föreningen och hur många personer från de
intresserade/medverkande stadsdelsnämnderna som är villiga att
engagera sig i planeringsarbetet.
Utformande av folder inklusive karta med utställare har tidigare tagits
fram av Bromma stadsdelsnämnds kommunikatör. Denna person är nu
föräldraledig och föreningen väntar på besked vem som ska ersätta
honom.
Kommande år skulle en möjlighet kunna vara att de tre ovan nämnda,
medverkande stadsdelsnämnderna turas om att producera folder med
karta över utställare.
Önskemål från deltagande konstnärer är att Konstrundan nästa år
tidigareläggs något. Datumet i år är anpassat för att inte krocka med
riksdagsval samt när Trappan Annexets lokal är ledig.
Årsmöte och Kulturnätverk: 21 medlemmar deltog i Vänföreningens
årsmöte 24 maj. 27 personer från Kulturnätverket i Västerort deltog när
det var Alvikstorpets Vänförenings tur att hålla i nätverkslunch 25 maj.
§7 Kommande styrelsemöten sätts till 20 sep kl 18.30 respektive 22 nov
kl 18.30, båda möten hålls i Alvikstorpet.
§8 Ulla Falkmarken förklarar mötet avslutat.
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