Alvikstorpets Vänförening
Protokoll för styrelsemöte torsdag 19 november 2015. Klockan 18.30 i Alvikstorpet
1. Mötet öppnas av föreningens ordförande Ulla Falkmarken som också valdes till
mötesordförande och till sekreterare-protokollförare valdes Thomas.
2. Dagordning och kallelsen godkändes.
3. Medborgarförslaget och vad blir nästa steg.
Beslut att först kolla med hyresvärden Fastighetskontoret, därefter kultursekreteraren i
Bromma samt slutligen bjuda in Kulturnämnden till Alvikstorpet för att berätta om våra
planer. Thomas gör detta.
Vi går inte på Kulturnämndens ”Öppet hus” då både Thomas och Kåre tidigare vid
skilda tillfällen varit på sådana möten och sett att det är möten av generell art för att
informera om Kulturnämndens stödformer.-Vi behöver träffa dom för att tala om vårt
ärende specifikt.
4. Ändring av Torparnas/Barnens utställning 21-26 november, - till att Susann ställer ut.
Godkändes.
5. Genomgång av de konstnärer som anmält intresse för utställning VT 2016.
Godkändes. Samt Ulla diskuterar med Susann om att låta barngrupperna ställa ut i
Galleraget v.23 el 24 el 25.
Vi diskuterade om att ordna workshop (målning) på påsklovet 2016 (veckan efter
påsken) för barn och vuxna. Fungerar bara om vi kan hitta någon som kan leda
workshopen. Vi återkommer om detta.
6. Uppdatering av ekonomi och medlemsantal.
Kassören Mariana hade förhinder men mailade: Per dags dato är medlemsantalet 151
och saldot 16.327:7. Ny affisch för Galleraget för trottoarpratare och flyers, samt träskylt sydsidan av
Galleraget.
Har inte hunnits med. Thomas återkommer om detta.
8. Är valberedningen igång? – inför årsmötet 2016 (14 april)
Kerstin kollar med Sif.
9. Konstlotteriet-Årsmötet – förberedande planering.
Lotterivinsterna, förteckning – håller Thomas i samt ger förslag på mat o dryck.
Beslut om att utlottningen ska gälla kalenderår. Det betyder att de konstverk som lämnas
in på våren 2016 innan årsmötet sparas till årsmötet 2017.
10. Övriga frågor och förslag
Önskemål om att få postat till sig en presentation om Alvikstorpets Vänförening/
Galleraget har inkommit. Thomas gör ett förslag för styrelsen att ta ställning till.
11. Nästa möte?
Torsdag 25 februari kl 18.30 i Alvikstorpet.
12. Ordförande avslutade styrelsemötet kl 20.30
26 nov.-15
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