
Alvikstorpets Vänförening 
 
Protokoll för styrelsemöte torsdag 8 sept. Klockan 18.30 i Alvikstorpet 
 
Närvarande: Ulla Falkmarken, Kerstin Andersson, Yashmin Singh, Anders Gabrielsson, 
Christina Bahne, Thomas Allercrantz 
 
1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Ulla Falkmarken som valdes till 

mötesordförande och till sekreterare-protokollförare valdes Thomas. 
 

2. Dagordning och kallelse godkändes.. 
 
3. Uppdatering om Konstrundan: 15.000 har lovats från Bromma std som stöd till 

marknadsföringsåtgärder. 24 konstnärer på 13 platser ingår i rundan som blir 5+6 
november. Vi väntar besked från Hässelby-Vällingby std om stöd. Postkodlotteriet är 
tillfrågat men har inte plats i sin projektportfölj enl deras svar. Om vi inte får in medel till 
hela budgeten så anpassas rundan därefter. Uppvaktning av fler sponsorer påbörjas. 
Stina Wiik, konstnär i rundan, är adjungerad till ledningsgruppen för rundan. Stina 
designar informationsfoldern som ska delas ut i området, hon har också skapat en logga 
för Konstrundan. 

 
4. Uppdatering om Torpardagarna juni 2017: Detta projekt kommer att börja planeras efter 

att Konstrundan är genomförd. 
 
5. Genomgång av budget ang stödet fr Bromma Stadsdelsförvaltning: Dessa pengar är vikta 

för det som framgår av budgeten som Bromma std tagit beslut utifrån och kommer därför 
inte användas i Konstrundan. Projekten som fått detta stöd genomförs enl plan och 
kommer att gå jämt ut. 

 
6. Uppdatering av föreningens ekonomi, firmateckning, banker, kassör?: Ulla och Thomas är 

firmatecknare och sköter ekonomin gemensamt till vidare i brist på kassör. 
Ekonomiföringen är av ringa art och fullt hanterbar som det fungerar i nuläget. Prognos 
för helåret är att det ska finnas ca 20.000 kvar i kassan vid årsskiftet, vilket innebär att 
föreningens ekonomi går jämt ut utslaget på året 2016. 

 
7. Höstens utställare: Galleraget är fullbokat, enl vår bedömning är kvalitén på konstverken 

förhållandevis hög. 
 
8. Vårens utställare: 12 ansökningar ligger inne, samtliga är godkända och kommer att börja 

planeras in. 
 
9. Ny affisch Galleraget. Thomas tar fram fler förslag. 
 
10. Övriga frågor och förslag: Yashmin, Kerstin, Anders och Thomas var på plats på 

Hässelby-Vällingby dans & scendag, Vällingby torg, 27/8. Berättade om Alvikstorpet, 
Galleraget, och Konstrundan samt lät allmänheten prova på att arbeta med lera. Uppskattat 
och bra marknadsföring, liknande planeras på Blackebergsdagen 26/11 och ev på 
Ålstensgatans julmarknad sönd 27/11 inkl försäljning av konstverk. 
 

11. Nästa styrelsemöte blir torsd 17/11, utvärdering av Konstrundan. 
 
12. Styrelsemötet avslutades. 
 
 
 


