Protokoll från styrelsemöte 8 juni 2017 Alvikstorpets Vänförening
Styrelsemöte för Alvikstorpets vänförening 8 juni 2017
Närvarande: Thomas Allercrantz, Ulla Falkmarken, Kerstin Andersson, Kåre Grebäck,
Christina Bane, Bo Lindörn, Anders Gabrielsson och Yashmin Singh.
§1 Mötet öppnas av föreningens ordförande Ulla Falkmarken.
Ulla Falkmarken väljs till mötesordförande. Yashmin Singh till protokollförare.
§2 Dagordningen och kallelsen godkänns.
§3 Styrelsen konstituerar sig enl beslut på årsmöte 18 maj 2017, se separat protokoll.
§4 Thomas Allercrantz, föreningens kassör, redogör för föreningens ekonomi,
medlemsantal och bankärenden.
Se bilaga för ekonomisk uppdatering.
Föreningen har 160 medlemmar i nuläget. Föreningen kan räkna med drygt, ytterligare
45 medlemmar när konstnärerna för Konstrundan, höstens utställare med flera har blivit
medlemmar.
Föreningens nuvarande bank Nordea har haft en hel del tekniska problem gällande
inloggning och bankid vilket försvårat för föreningen att sköta sina transaktioner.
Thomas Allercrantz tittar på alternativ.
§5 Utvärdering av Torparsalongen, Vårsalongen och Torpardagarna.
Torpardagarna blev lyckade och drog mycket folk men det var samtidigt tydligt att det var
tack vare barnkörerna från Kulturskolan som arrangemanget blev så välbesökt. Föreningen
gick plus minus noll på Torpardagarna, dagarna får ses som en ren marknadsföringsaktivitet
i dagsläget.
Om Torpardagarna ska leva vidare krävs, enligt Thomas Allercrantz, att Kulturskolan även
fortsättningsvis medverkar. Samtal pågår med Kulturskolan Bromma och deras
bild,teater,dans och musikklasser. Styrelsen har förhört sig om Kulturskolan skulle vara
intresserade av att framföra ett bygdespel med Alvikstorpets miljö som utgångspunkt, och
Kulturskolan har visat intresse för detta.
Preliminärt datum för Torpardagarna 2018 är satt till 26-27 maj.
Även Vårsalongen i samband med Torpardagarna blev välbesökt men många av de
utställande konstnärerna som hade bjudits in var besvikna eftersom försäljningen gick dåligt.
Styrelsen diskuterar alternativ till att bjuda in utställande konstnärer nästa år. Ett alternativ
som diskuteras är en samlingsutställning för kunderna på Alvikstorpets keramikverkstad.
Utställningen skulle kunna ha ett tema och ev. skulle en workshop kunna anordnas på
Torpardagarna som anknyter till temat. Inget beslut togs gällande detta, diskussionen
fortsätter på kommande möten.
§6 Uppdatering inför Konstrundan
Konstrundan var mycket uppskattad och välbesökt förra året och fler konstnärer än förra året
har anmält sig till årets Konstrunda. 38 konstnärer kommer att delta i årets Konstrunda och
ställa ut på 20 platser i Västerort.
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Christina Bane och Anders Gabrielsson har besökt de “nya konstnärerna” dvs de som ej
deltog i förra årets konstrunda, vilket var trevligt och uppskattat från båda håll. Kvar att
besöka är Bromma Folkhögskola (3 elever ställer ut från folkhögskolan) samt Café U, även
kallat Blackebergs ungdomscafé, i Blackeberg.
Den 20/6 kl 18.30 har deltagande konstnärer bjudits in till ett informationsmöte på
Alvikstorpet. 20 har hittills tackat ja. Konstnärerna kommer att få information kring allt det
praktiska kring Konstrundan samt få tillfälle att presentera sig för varandra. Christina Bane
föreslår att Vänföreningen köper in lite vin och tilltugg så att konstnärerna i anslutning till
mötet får möjlighet att mingla och knyta lära känna varandra. Styrelsen säger ja till detta.
Till mötet kommer ev. Bromma stadsdelsförvaltnings kommunikatör Anders Hägerstrand ha
tagit fram ett förslag till broschyr/karta över Konstrundan. Den ska gå i tryck i början av
augusti.
Konstnärerna ska lämna in presentationstavlor i början-mitten av september.
Presentationstavlor kommer att sitta dels i Alvikstorpets galleri dels i Medborgarhuset
Trappan i Vällingby centrum. Kåre Grebäck kommer att finnas till hands i Medborgarhuset
Trappan för att svara på frågor om Konstrundan.
§7 Översikt höstens utställare.
Thomas Allercrantz berättar att hösten i stort sett är fullbokad med undantag för tre veckor
från första advent och fram till jul. Några ur styrelsen för fram att en samlingsutställning för
kunderna på Alvikstorpet keramikverkstad skulle kunna vara en möjlighet, ev. även något
live-framträdande samt glöggförsäljning i anslutning till utställningen. Inget beslut fattas,
diskussionen fortsätter på kommande möte.
§8 Övrigt.
Anna MagnforsKultursekreterare,Hässelby- Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar
har bjudit in Vänföreningen att delta i Dans- och kulturdagen på Vällingbytorg. I år är datumet
satt till 26 augusti.
Kerstin Andersson och Yashmin Singh anmäler sig att tillsammans med Thomas Allercrantz
hålla i Vänföreningens medverkan, sätta upp ett bord/stånd med keramikföremål
samt presentera Alvikstorpet och Konstrundan från scenen på Vällinbytorg. Det vore även
önskvärt med någon form av aktivitet vid Vänföreningens bord/stånd och
Kerstin/Yashmin/Thomas ska höra med någon/några verksamma drejare på Alvikstorpet om
de har möjlighet att medverka.
§9 Nästa styrelsemöte blir 7 sep kl 18.30.
§10 Mötet avslutas.

Protokoll fört vid konstituerande möte för Alvikstorpets
Vänförening, torsdagen den 8 juni 2017,
Närvarande: Thomas Allercrantz, Ulla Falkmarken, Kerstin Andersson,
Kåre Grebäck, Christina Bane, Bo Lindörn, Anders Gabrielsson och
Yashmin Singh.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnas.
Styrelsens nyvalde ordförande Ulla Falkmarken öppnade mötet.
Konstituering av styrelsen
Thomas Allercrantz valdes till kassör
Yashmin Singh valdes till sekreterare
Till ordinarie ledamöter valdes: Kerstin Andersson, Kåre Grebäck,
Christina Bane, Susann Bergensjö Allercrantz och Anders
Gabrielsson
7. Till justerare valdes Kerstin Andersson.
8. Ordföranden avslutade mötet.

Ordförande

Sekreterare

Justerare

Ulla Falkmarken

Yashmin Singh

Kerstin Andersson

Ekonomisk uppdatering vid styrelsemötet 8 juni 2017, Alvikstorpets Vänförening
På föreningens konto/Nordea/Plusgiro

108 462

Reserverat TorparSalongen
Reserverat Konstrundan 2017;
Bromma stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stdn
22 utställare betalt x 500

tagna kostnader

-32 000 Utlagt av Alvikstorpet

verksamhstöd
verksamhstöd
deltagaravgift

-15 100
-15 000
-11 000
35 362

Ingående 31 dec 2016
Resultat per den 8 juni 2017

-35 797
-435

Notering
Verksamheten har gått 435:- back hitintills 2017.
Likviditet är utifrån det resultatet:
Ingående 31 dec 2017
minusresultat

35 797
-435

Likviditet 8 juni 2017

35 362 finnes på kontot

Föreningens löpande kostnader hitintills under 2017 är betalda
inklusive att årshyran enl budget, 24.750:-, till Alvikstorpet för Galleraget är betald.
TorparSalongen och KonstRundan ingår i föreningens verksamhet
men har separata budgetar och redovisningar - uppdateras till hösten.
Alvikstorpets Vänförening
Org nr. 802432-5543
Plusgiro/Nordeakontot: 182 75 84-2
12 juni 2017 Thomas Allercrantz, kassör

