Alvikstorpets Vänförening
Protokoll från styrelsemöte torsdag 16 februari 2017. Klockan 18.30 i Alvikstorpet
Närvarande: Ulla Falkmarken, Kerstin Andersson, Yashmin Singh, Sif Ribbe, Christina
Bane, Kåre Grebäck, Anders Gabrielsson, Thomas Allercrantz
1. Mötet öppnas av föreningens ordförande Ulla Falkmarken, val av mötesordförande: Ulla
och sekreterare-protokollförare: Thomas.
2. Dagordning och kallelse godkändes.
3. Bokslut för 2016 godkändes utifrån Thomas bokföring/summering. Även tillstyrkt av
revisorn – revisorsintyg lämnas in på torpet v.8.
4. Verksamhetsberättelsen för 2016 och verksamhetsplan för 2017godkändes och läggs
därmed upp på vänsidan inom kort - efter korrigering av ett syftningsfel i
verksamhetsplanen.
5. Ansökan om föreningsstöd, stöd till Vårsalong-Torpardagar samt Konstrundan för 2017,
ska vara inlämnat 25/2 Bromma, och Hässelby-Vällingby 25/2 och 31/8. Thomas
färdigställer ansökningar och budgetar.
6. Uppdatering av föreningens ekonomi, medlemmar, bank, kassör och revisor.
100 medlemmar per dags dato varav häften via torpet. Vi siktar på det dubbla i år. Vi har
en likviditet på 35.800 kr per den 31/12 2016. Thomas har med hjälp av Ulla skött
kassörsfunktionen under 2016. Thomas föreslås som ordinarie kassör vid årsmötet, t.o.m
2018, och Ulla fortsatt som ordförande t.o.m 2019. Sif fortsätter som sammankallande
inom valberedningen med stöd av Ylva Ekesiöö. Kåre och Kerstin som omvalda till 2019.
Yashmin, Susann och Anders har 1 år kvar d v s till 2018. Som ny ledamot föreslås
Christina Bane och som ny revisor föreslås Bo Lindörn. Sif presenterar detta på årsmötet.
7. Översikt Vårens utställare. Distribueras v.8. Två veckor obokade (över påskhelgerna)
8. Övriga frågor och förslag.: Kåre har tillstånd att använda lilla smedjan i Björklunds hage.
Eventuellt skulle vi kunna ha smideskurser där, funderingar pågår.
Större skylt ute vid tillfartsvägarna till torpet behövs: ALVIKSTORPET, GALLERI,
KONSTVERKSTAD etc. Fundering pågår och skyltar beräknas vara klara i april.
9. Nästa styrelsemöte – torsdag 27 april kl 18.30. Blir då sannolikt i Galleraget p g a
kvällskurs i Alvikstorpet.
10. Ordförande avslutade styrelsemötet.

20 februari 2017
Thomas Allercrantz

