
Alvikstorpets Vänförening 
 
Protokoll för styrelsemöte torsdag 10 september 2015. Klockan 18.30 i Alvikstorpet 
 
 
1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Ulla Falkmarken som också valdes som 

mötesordförande och Thomas Allercrantz som sekreterare-protokollförare. 
 

2. Godkännande av dagordning och kallelse.  
- OK 

 
3. Resultat av Medborgarförslaget och vad blir nästa steg.  

– Mailbesked har anlänt fr Bromma stadsdelsnämnd att förslaget vidarebefordrats till 
Kulturnämnden i Stockholm Stad. Thomas har talat med ansvarig tjänsteman på 
Bromma std, Gunnar Hedman, som upplyste att politikerna i Bromma har inte tagit 
något ställningstagande då fastigheten ägs av Stockholms Fastighetskontor. Gunnar 
föreslog att vi kontaktar nyligen tillsatta kultursekreteraren i Bromma, Anna 
Magnfors, för att sätta in henne i ärendet och kommunicera vidare. 

 
4. Genomgång av höstens utställare och koordination av Torparnas/Barnens utställning     

21-26 november. 
– Höstens utställningsschema är fulltecknat fram till jul och mycket lovande! 
– Kerstin undersöker vem som kan koordinera utställningen Torparna/Barngrupperna. 

Det beslöts att eftersom del av intäkter från försäljning av barnens alster tillfaller 
Barngruppen fond för framtida stöttande av något som barnen får välja, så gäller 
samma för övriga som ställer ut i Galleraget samtidigt med Barngrupperna. 
Detaljdiskussion om detta följer. 

 
5. Genomgång av de konstnärer som anmält intresse för utställning 2016. 

- Vi har idag 6 intresseanmälningar inför våren vilket motsvarar ca 2 ½ månads 
utställning. Thomas gör en drive hos konstnärsföreningar. Genomförs via facebook för 
att välkomna fler utställare. Här exempel på konstföreningar som man kan söka och 
bli medlem hos på facebook. Sök på namnen: Facebook Art-Gallery, Keramiker, 
Svenska konstnärer, Akvarellmålarna, Svenska konstnärsförbundet sk 

 
6. Uppdatering av ekonomi och medlemsantal. 

- Det finns 14.539:- på föreningens konto varav 1.200:- är felbetalt och ska 
överföras till Alvikstorpets konto, dvs saldo är 13.339:-.   

- Mariana mailar Thomas medlemslista för avstämning av medlemsantal 2015. 
 
7. Gemensam vision för Galleraget och Vänföreningen inkl logga. Uppdatering. 

- Vision är att Galleraget fortsatt ska vara en plats för etablerade och nya konstnärer att 
ställa ut i och därmed en intressant utställningslokal och utflyktsmål för besökare 
framförallt från Bromma men gärna även från övriga Storstockholm.  

- Förhoppningen är att få möjlighet att utvidga lokalen så det blir plats till pentry och 
toalett/städskrubb. 

- Logga: Thomas pratar med Tarja för att höra om hon kan måla en Galleraget-skylt 
vars text även kan användas som logga. 

 
8. Ny affisch för Galleraget för trottoarpratare och flyers, samt träskylt sydsidan av 

Galleraget. 
- Thomas gör förslag på flyer.  
- Träskylt se Logga under punkt 7. 

 



Alvikstorpets Vänförening 
 

 
9. Inköp av radio/cd spelare till Galleraget? 

- Thomas tar fram kostnadsförslag. 
 
10. Aktivera valberedningen med tanke på att följande personers förordnande i styrelsen utgår 

vid årsmötet 2016: Mariana Liljeson, Thomas Allercrantz, Yashmin Singh, Kåre Grebäck, 
Susann Bergensjö Allercrantz. 
- Kerstin kontaktar Sif Ribbe som är sammankallande i valberedningen. 

 
11. Övriga frågor och förslag 

- Vi undersöker om ev kombinerad workshop och utställning till våren av alster som ex 
flätande av vidjor för utsmyckning av hem och trädgård. 

- Inga övriga frågor. 
 

12. Nästa möte 
- Nästa styrelsemöte blir torsdag 19 november kl 18.30 
- Nästa årsmöte är sedan tidigare bestämt till torsdag 14 april kl 18.30 i Galleraget. 

 
13. Kl 20.40 avslutades styrelsemötet av Ordförande. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Ekerö 16 september   Stockholm 17 september 
 
 
 
Thomas Allercrantz   Ulla Falkmarken 
 
 

 
 
 
 
 

 


