
Alvikstorpets Vänförening 
 
Protokoll för styrelsemöte måndag 27 april 2015. Klockan 18.15 i Galleraget 
 
1. Mötet öppnades av föreningens nyvalda ordförande Ulla Falkmarken som valdes till 

mötesordförande och till sekreterare valdes Thomas Allercrantz. 
 

2. Dagordning och att kallelse skett enl stadgarna konstaterades och godkändes. 
 
3. Konstituering av ny styrelseordförande Ulla Falkmarken är härmed genomfört. Ulla ansåg 

inte det nödvändigt att ha vice ordförande. 
 
4. Presentation inför nya ordförande om hur vi arbetat, vad som är bra och vad som kan bli 

bättre, hur önskar ordförande att vi ska arbeta. :  
4.1 Ulla ansåg utifrån vad hon kände till att arbetet utförts bra och att vi fortsätter med det, 
hon kommer med synpunkter och ev förslag efter att ha kommit mer in i verksamheten.  
4.2 Yashmin påtalade vikten av att styrelsen har urvalsmöten då och då gällande val av 
utställare så att kontakten med, och glädjen för, konsten behålls. Alla höll med och det 
beslutades att ha minst 2 urvalsmöten per år, antingen utanför ordinarie styrelsemöten 
eller i samband med. För att inte tappa utställare som vill ha besked inom viss tid så kan 
vissa urvalsbeslut inom styrelsen även tas via mail. 

 
5. Gemensam vision för Galleraget och Vänföreningen inkl logga. : Ulla ska konsultera sin 

man som har erfarenhet inom reklam för att få fram förslag på text och logga. 
 
6. Hur går vi vidare med motionen som medborgarförslag.: Arbetsgruppen Yashmin, Kåre 

och Thomas kommer att ha arbetsmöte ang detta inom 2 veckor, gå igenom förslaget, 
sända in det till Bromma Stadsdelsnämnd samt be om möte med dom. En önskan är att 
dessförinnan diskutera med motionären Hakon om möjligheten att han är med på mötet. 

 
7. Uppdatering vårens utställare + för hösten 2015 och våren 2016.:  

7.1 Det beslutades att Alvikstorpets kunder ska ha en samlingsutställning 1 vecka till 
hösten, om möjligt ihop med barngruppen. Ulla utser en koordinator för 
samlingsutställningen. Höstens utställare är i övrigt utvalda och schemat därmed 
fullbelagt.  
7.2 utställare välkomnas nu att söka till våren 2016. Tre ansökningar har redan inkommit. 
 

8. Övriga frågor och förslag: Förfrågan om utställning i Galleraget samband med privat 
bemärkelsedag i augusti har inkommit. Galleraget har inte öppnat för säsongen då men 
styrelsen såg inga hinder till att hyra ut lokalen till seriös utställare under förutsättning att 
det går att genomföra praktiskt och ansvarsfullt. Thomas organiserar om det blir aktuellt. 
Inga övriga frågor eller förslag. 
 

9. Nästa möte? Blir torsdag 10 september kl 18.15 i Alvikstorpet. Thomas sänder ut förslag 
på dagordning i augusti. Ev motioner behöver vara insända senast juli: 
galleraget@alvikstorpet.se 

 
10. Ordförande avslutade styrelsemötet. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Thomas Allercrantz   Ulla Falkmarken 


