Alvikstorpets vänförening protokoll fört vid
årsmötet 2018-05-24
Närvarande: 21 medlemmar, enl förteckning

§ 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 Sif Ribbe och Anders Gabrielsson

§ 3 Fastställande av röstlängd
Närvaroförteckningen 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.
Susanne berättade om verksamheten i Alvikstorpet under det gångna
året.
Bland annat har Alvikstorpet, både under våren och vintern 2017,
arrangerat flera kurser i keramiktillverkning i samarbete med
vänföreningen och Studieförbundet, och dessutom utökat barn/ungdomskurserna som nu pågår både onsdag- och
torsdagseftermiddagar.
Håkan Stenborg är sedan oktober 2017 anställd i Alvikstorpet. Han är en
mycket duktig keramiker, som nu är en populär och inspirerande
handledare bland kunderna.
Thomas redogjorde kortfattat för verksamheten i Vänföreningens regi –
Galleriverksamheten, Konstrundan och Torpardagarna. Han konstaterade
att antalet medlemmar har ökat något, och nu är 208 personer.
Föreningen har under verksamhetsåret mottagit ett ekonomiskt stöd från
Bromma samt Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnder på tot 57000 kr,
fördelat på Konstrundan i Västerort, TorparSalongen samt för
genomförande av konstutställningar och kurser till subventionerade
deltagaravgifter.
Trots stödet från kommunen är medlemsavgifterna av avgörande
betydelse för föreningens verksamhet. Alla uppmanas därför att påminna
sina vänner och bekanta om möjligheten att stödja vänföreningen med ett
medlemskap.
Thomas påpekade också att verksamhetsberättelsen och alla övriga
handlingar finns tillgängliga för alla medlemmar på Alvikstorpets
hemsida (lösenord: t0rpare)

§ 7 Årsbokslut för år 2017
Thomas redogjorde för föreningens ekonomi, och konstaterade att
omsättningen under verksamhetsåret uppgått till ca 150´kronor, och gett
ett mindre överskott (bokslutet bifogas) .

§ 8 Revisionsberättelse
Föreningens revisor, Bo Lindörn, hade granskat räkenskaperna och
föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna
året. 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 2017.

§10 Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
Valberedningens ordförande Sif Ribbe föredrog förslaget till val av ny
styrelse. Årsmötet valde, i enlighet med valberedningens förslag:
Till ordförande
Ulla Falkmarken (omval),
Till att fortsätta vara ledamöter under ytterligare ett år,
Kåre Grebäck, Kerstin Andersson
Till ledamöter under två år
Susann Bergensjö Allercrantz, Thomas Allercrantz, Yashmin Singh,
och Anders Gabrielsson.

§11 Val av
a) revisor

Årsmötet utsåg, i enlighet med valberedningens förslag, Bo Lindörn till
revisor (omval).
b) valberedning
Till valberedning utsågs Sif Ribbe, sammankallande (omval) och Ylva
Ekesiöö (omval).

§ 12 Kommande verksamhet
Torpardagarna i maj 2018 genomförs som planerat – och som när detta
skrivs redan genomförts med lyckat resultat.
Konstrundan 2018 kommer att genomföras 20 – 21 oktober. Nytt för året
är att fyra konstnärer från Spånga kommer att delta. Sammanlagt är det
40 konstnärer från Bromma, Vällingby/Hässelby och Spånga som
kommer att ställa ut under rubriken ”Konstrundan i Västerort”.
(En verksamhetsplan finns att läsa på Alvikstorpets hemsida)

§ 13 Budget för vänföreningen
Årsmötet godkände den föreslagna budgeten för år 2018 (bifogas).

§ 14 Fastställande av medlemsavgift och
utställningsavgift
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften fr o m den 1 januari 2019 skall
vara 250 kronor per person och år.
Beslutades också att utställaravgiften, fr o m den 1 januari 2019, skall
vara 800 kronor för en vecka och 1400 kronor för två sammanhängande
veckor.

§15 Förslag om Konstalmanacka
Lars Hjelm föreslog att föreningen skall ge ut en konstalmanacka.
Förslagsvis en som kan användas oberoende av årtal.

Beslutades att frågan skall utredas!

§ 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:
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