
Alvikstorpets Vänförening 

10 dec-16 T.A 
 

Protokoll för styrelsemöte torsdag 1 dec 2016. Klockan 18.30 i Alvikstorpet 
 
1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Ulla Falkmarken, val av mötesordförande och 

sekreterare-protokollförare. 
 

2. Dagordning och kallelsen godkändes. 
 
3. Utvärdering av Kulturrundan. Genomförande och ekonomi. Ny runda 2017? 

Se separat utvärdering och ekonomisk summering. Ja det kommer att planeras för en ny 
runda att genomföras preliminärt 30/9-1/10. 

 
4. Ska vi börja planera för genomförande av Torpardagarna juni 2017? 

Förslag att det i så fall förläggs i sept, eller i maj ev. i samklang med en Vårsalong i 
Galleraget, interiört och exteriört och ev. auktion med underhållande utropare. 

 
5. Genomgång av budget ang stödet fr Bromma Stadsdelsförvaltning. 

Kommer i januari. Ca 7.000 kr har använts till Konstrundan, resterande används enl. 
budget. 

 
6. Uppdatering av föreningens ekonomi, medlemmar, firmateckning, banker, kassör, 

revisor? 
Se bilaga för ekonomi. Medlemsantal per idag 190 st. Skandiabanken-kontot kommer att 
avslutas och föras över till Nordea. Thomas föreslås som fortsatt kassör, att presenteras på 
årsmötet. Bo Lindörn föreslås, som tidigare, till revisor. Presenteras på årsmötet. 
Dessförinnan kontakt med valberedningens Sif Ribbe. Även Christina Bane presenteras på 
årsmötet som suppleant. 

 
7. Tankar inför ansökan om föreningsstöd för 2017 – ska vara inlämnat 25/2 för Bromma 

och 25/2 och 31/8 för Hässelby-Vällingby. Christina och Thomas tar fram ett förslag i 
januari. 

 
8. Tankar inför Årsmötet 18 maj 2017? Förordnande som går ut 2017, se nedan.  
 
9. Översikt Vårens utställare. Sammanställning kommer under december. 
 
10. Övriga frågor och förslag. 

 
11. Nästa styrelsemöte – torsdag 16/2 kl 18.30 2017 i Alvikstorpet. 
 
12. Styrelsemötet avslutades. 
 
Styrelsen för Alvikstorpets Vänner 2016 enl senaste årsmötet:  
*= förordnandet går ut vid årsmötet 2017 – föreslås på 2 år, t.o.m årsmötet 2019 för 2018. 
°= förordnandet går ut vid årsmötet 2018 för 2017. 
Ordförande       *Ulla Falkmarken 
Kassör               Vacant 
Sekreterare        °Thomas Allercrantz, sköter ekonomin tillsammans med ordförande t.v. 
Ledamot            *Kerstin Andersson 
Ledamot            °Yashmin Sing 
Ledamot            *Kåre Grebäck 
Ledamot            °Susann Bergensjö Allercrantz 
Ledamot     °Anders Gabrielsson 
Suppleant    *Christina Bane 
�Revisor suppl    *Anitha Schäfer � 
Revisor              Hakon Malmborg – önskar ej bli omvald.          



Summering	av	KONSTRUNDAN	BROMMA	–	VÄSTERORT	2016,	av	Christina	Bane	
1	december	2016.											Utifrån	svar	på	enkät	fr	20	utställare.	
 

1. Betyget allmänt ligger på 4-5, med en 3:a (Anna Lindberg som fick 
extremt få besökare). 
 

2. Det tycks ha varit flest besökare under lördagen; sammanlagt fick de 
som hade flest besök (Röda Villan) närmare 300 besök! Anna 
Lindberg i Riksby hade 7 resp. 6 besök - vi behöver fundera över 
varför och hur det kan förändras till ev. nästa gång 
 

3. De flesta är beredda att betala 300-500 kr i anmälningsavgift; några 
mer och några mindre. 
 

4. Många hade behövt fler affischer, foldrar, hänvisningsskyltar, 
gatupratare - större informationsinsats helt enkelt! Biblioteken hade 
dessutom dålig koll på rundan -i Vällingby kände de inte till den alls 
och hade inga foldrar uppgavs det, men det stämmer inte eftersom 
foldrar lämnats där. Ev. har informationen inte spridits bland all 
personal. 
 

5. Många synpunkter på foldrarna - för översiktligt, inga 
tunnelbanestationer utsatta, namn behövs på närmast gatorna vid 
ateljéerna, för liten karta, plottrigt, tiderna för öppethållande syntes 
inte när foldern var uppsatt med kartan synlig. 
 

6.  Tidpunkt för rundan: tidigare på hösten eller på våren när fler är ute 
och rör sig och kan komma på besök spontant. Flera påpekade att 
det var få barn och familjer; förmodligen bortresta över lovet, trodde 
man. Blev även moddigt av blöta skor...! 
 

7. Vi glömde bort att sätta upp information på tavlorna i Traneberg, 
påpekade någon, även  i Ulvsunda. Västerort verkade ha  haft hade 
sämre information än centrala Bromma. 
 

8. Många (alla!) kommenterade  korrekturläsningen - vet inte riktigt var 
det brast; vi får ha en bättre struktur på detta. Det kommenterades att 
informationen till konstnärerna varit bra och att man som konstnär 
vetat vad som förväntades av en. 
 

9. Kommentarer om presentationstavlorna - man ville ha fler 
samlingsutställningar, eftersom det är långt från Hässelby till Alvik. 
Förslag om att man kan starta rundan på flera ställen; även förslag att 
det skulle finnas en presentationstavla vid resp. utställares ateljé(?). 

 



Summering	av	KONSTRUNDAN	BROMMA	–	VÄSTERORT	2016,	av	Christina	Bane	
1	december	2016.											Utifrån	svar	på	enkät	fr	20	utställare.	

 

10. Förslag att ha ett ställ med visitkort vid varje presentationstavla. 
 

11. Förslag att ha tygvimplar som vägleder besökare, samt en App! 
 

12. Flera konstnärer påpekade att det hade varit roligt att få se de 
andra konstnärernas alster vid en förberedande visning; bra och 
intressant idé, men svår att administrera (hängning t.ex.?) 
 

13. Bjuda in grupper från förskola/skola - öppet fredag också?  Ett 
förslag var att även bjuda in konstföreningar! 
 

14. Tiden kunde för en del även utsträckas till 17 (inte för de som var 
ensamma), men inte vid samlingsutställningen och inte på söndagen. 
Skogsbo vill ha adress Smedslätten! 
 

15. Samtliga vill ha en fortsättning på Konstrundan!! Bra jobbat av 
oss! 

	



Kort	ekonomisk	översikt	KONSTRUNDAN	BROMMA-VÄSTERORT	2016

Ursprunglig	budget	/sökt	belopp 49	050

Bromma	stadelsnämnd	stödbelopp 15	000
Hässelby-V-by	stadelsnämnd	stödbelopp 15	000
Intäkt	utställningsavgift	a'	200	x	28pers 5	600
Tillskott	ur	Alvikstorpets	föreningsstöd 6	708
delsummering 42	308

Spons	från	Färgtryckarn 6	000
Spons	från	Direktreklam 6	000
Spons	från	annonsering	Mitt	i	Bromma	m.fl 3	000
Spons	från	digital	bearbetning	Stina	Wiik 5	000
Spons	från	administratörer	&	koordinatorer 20	000
delsummering 40	000

total	slutlig	kostnad 82	308

Notering.	Bromma	std	angav	förutsättning	för	stödbelopp	genom	indikation	att
del	av	det	stöd	som	föreningen	fått	under	våren-16	bör	medverka	i	Konstrundans
kostnadstäckning..
Spons	=	marknadsmässiga	belopp		som	företag	och	privatpersoner	ej	
tagit	ut	ersättning	för.

10-dec-16
Thomas	Allercrantz



Estimering	2016	för	Alvikstorpets	Vänförening
utlagt	av utlagt	av

verif specifikation summa T	Allercrantz Alvikstorpet

1 mötesmiddag,	juni 1	656 1	656
2 förbrukning-färg,	Galleraget 452 452
3 fika	möten 240 240
4 fika	möten 505 505
5 drivmedel 2	189 2	189
6 förbrukning-lampor,	Galleraget 280 280
7 mötesmiddag,	sept 1	153 1	153
8 fika	möten 260 260
9 representation/marknadsföring 714 714
10 representation/marknadsföring 356 356

7	805 fr	f-stödet
11 annons	Galleraget 1	400 1	400
12 magnetplast	skyltar 1	599 1	599
13 flyers	Vällingby	event 281 281
14 kopieringar	2016 1	000 1	000

4	280 fr	f-stödet
Översiktlig	uppskattning	för	2016	per	dags	dato

på	Nordea	kontot	30	nov	2016 93	576
på	Skandia	kontot	30	nov	2016 8	015
medlemmar	via	torpet	ca	70x200 14	000
återstående	utst	avgift 1	000
återstående	föreningsstöd 3	340 (av	tot	33400,	tidigare	utbet	30060)

119	931
avgår	stöd	till	Konstrundan -30	000 (Bromma&H-by-V-by	stadsdelnämnder)
avgår	utstavgifter	Konstrundan -5	600
avgår	utlägg	T	Allercrantz -7	805
avgår	utlägg	Alvikstorpet -4	280
avgår	enl	budget	föreningsstöd -21	315 (tot33400	inkl	utlägg	av	TA	o	Torpet)
avgår	hyra	t	torpet	enl	årsbudget -22	500
avgår	reserv,	missar,	felräkning -5	000

23	431
Notering:	
Estimering	för	2016	var	att	utg	balans	skulle	bli	23400:-,	så	vi	ligger	rätt	till	:)
Föreningen	och	Konstrundan	har	separat	bokföring,	men	samsas	i	Föreningens	bokslut.
Bokslutet	beräknas	vara	klart	i	mitten	av	januari.

30-nov-16
Thomas	Allercrantz,	sekreterar	och	kassör
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