Alvikstorpets Vänförening
Protokoll för styrelsemöte torsdag 2 juni. Klockan 18.30 i Alvikstorpet
Närvarande: Ulla Falkmarken, Yashmin Singh, Kerstin Andersson, Kåre Grebäck, Anders
Gabrielsson, Christina Bane, Thomas Allercrantz
1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Ulla Falkmarken som valdes till
mötesordförande, och Thomas som sekreterare-protokollförare.
2. Dagordning och kallelse godkändes.
3. Thomas och Christina uppdatering om Konstrundan - som kommer att genomföras
5+6 november (Allhelgonahelgen) förutsatt att budgeten på 49 050:- finansieras.
Ansökan/Medborgarförslag om ekonomiskt stöd är insänt till Bromma och HässelbyVällingby stadsdelsnämnder. Kompletterande ansökan om föreningsstöd till HässelbyVällingby ska göras under juni, enligt förslag fr Kultursekreteraren Anna Magnfors.
Det blir informationsmöte på torpet onsdag 15 juni kl 18.30, 27 konstnärer anmälda
fördelat på ca 12 utställningsplatser. Alvikstorpets Vänförening är att anse som arrangör.
4. Uppdatering om Torpardagarna juni 2017: Thomas funderar på innehåll och ska
presentera för styrelsen inom kort. Arrangemanget är tänkt ska genomföras i samverkan
med andra föreningar. Preliminiärt 17+18 juni 2017, som en marknad, konstutställningar
och med div uppträdande och bygdespel.
5. Genomgång av budget ang stödet fr Bromma Stadsdelsförvaltning. Godkändes.
6. Uppdatering av föreningens ekonomi, firmateckning, banker. På Nordea finns
58.300:- 27/5 2016. Inkl föreningsbidraget som är utbetalt till 90% dvs 30 060:Då vi inte har en kassör längre efter Marianas avgång så sköter Thomas & Ulla
föreningens ekonomi och tar beslut gemensamt. De tecknar föreningen/firman var för sig,
papper inlämnade till Nordea och Skandiabanken för tillgång till kontona. Nordea väntar
på kompletterande uppgifter gällande legitimation. På Skandia finns 8 015:- enl bokslut
för 2015. Medlemsavgifter betalas alltid till Nordea via Plusgirot.
7. Höstens utställare. Utställningsperioden är fulltecknad, styrelsen har godkänt samtliga
som presenterats, ett par återstår att granskas. Höstens utställningar startar antingen 27 aug
el 3 sept. beslut innan midsommar. Det börjar också droppa in anmälningar till vårens
utställningsperiod.
8. Datum för årsmötet 2017 – beslut: torsdag 18 maj kl 19:15 (mat fr 18.30)
9. Förslag av Thomas som antogs: Christina Bane ingår numera som suppleant i styrelsen.
(Christina är initiativtagare och producent för Konstrundan).
10. Övriga frågor och förslag. Thomas föreslog att de som representerade Alvikstorpets
Vänförening och Alvikstorpet på Bromma Folkhögskolas festival lördagen 28 maj skulle
ersättas med: vuxna 4 pers à 500:-, barn 3 pers à 300:-. Beslut togs om kontant-utbetalning
till barnen och någon annan trevlig ersättning till de vuxna för denna 8timmarsdag där de
gjorde ett viktigt arbete i att visa och låta allmänhet få prova på att arbeta med lera.
Alsterna som producerades efterbearbetas, glaseras och bränns på torpet.
11. Nästa styrelsemöte: torsdag 8 sept kl 18.30 i Alvikstorpet.
12. Styrelsemötet avslutades.

Alvikstorpets Vänförening
Rapport från Medlemsmöte i Alvikstorpet torsdag 2 juni kl 20.30
Närvarande: Ulla Falkmarken, Yashmin Singh, Kerstin Andersson, Kåre Grebäck, Anders
Gabrielsson, Christina Bane, Thomas Allercrantz
1) Mötet öppnades av föreningens ordförande Ulla Falkmarken som valdes till
mötesordförande, och Thomas som sekreterare-protokollförare.
2) Till mötesprotokollets justering valdes Yashmin Singh och Anders Gabrielsson
3) Till rösträknare valdes Kerstin Andersson och Kåre Grebäck.
4) Dagordning och kallelse till medlemmarna godkändes av mötet.
5) Styrelsen förslag att firman/föreningen ska tecknas av Ulla Falkmarken och
Thomas Allercrantz, var för sig, godkändes av mötet.
6) Ändring av stadgarna som föreslogs vid årsmötet 14 april 2016 godkändes av mötet.
Nya stadgar kommer att sändas ut via email samt finnas tillgängliga på medlemssidan
på Alvikstorpets hemsida med start 9 juni 2016.
7) Nästa årsmöte är utlyst till torsdag 18 maj 2017.
8) Ordförande tackade deltagarna och avslutade medlemsmötet.
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