Protokoll för styrelsemöte Alvikstorpets Vänförening 20 september kl. 18.30
i Alvikstorpet.
Närvarande:
Ulla Falkmarken, ordförande
Thomas Allercrantz, kassör
Yashmin Singh, sekreterare
Kerstin Andersson, ledamot
Kåre Grebäck, ledamot
Anders Gabrielsson, ledamot
Bo Lindörn, revisor
1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Ulla Falkmarken. Till mötesordförande
valdes Ulla Falkmarken, till protokollförare Yashmin Singh och till justerare Anders
Gabrielsson.
2. Styrelsen konstaterade att kallelse hade mailats ut inför mötet. Styrelsen godkände
dagordningen.
3. Föreningens kassör Thomas Allercrantz redogjorde för föreningens ekonomi och
medlemmar, se bilaga. Inga renoveringsbehov föreligger den närmaste tiden,
föreningens ekonomi är stabil.
4. Thomas Allercrantz redogjorde för planeringen av Konstrundan 20-21 oktober. Allt är
under kontroll. Alla medverkande konstnärer kommer att presentera sig/sina verk med
text och bild på så kallade presentationstavlor, dels i Galleraget dels i Folkets Hus,
Vällingby.
I år testas att tidigarelägga vernissagen av presentationstavlorna i Galleraget, för att se
om det påverkar publiktillströmningen. Vernissagen är satt till 13 oktober, en vecka
innan Konstrundan. Konstnärerna kommer även att förhandsvisa sina konstverk i sina
ateljéer/utställningsplatser 13-14 oktober, för medverkande konstnärer samt för ev.
intresserade journalister.
Presentationstavlorna i Folkets Hus i Vällingby visas som tidigare i samband med start
av Konstrundan, i år 20 oktober.
Ulla Falkmarken, Anders Gabrielsson och Kerstin Andersson anmäler att de kan hänga
presentationstavlorna i Galleraget 12/10. Kåre Grebäck och Anders Gabrielsson anmäler
att de kan hänga presentationstavlorna i Folkets Hus, Vällingby, 19/10. Johan Axelson
kommer även att vara behjälplig.
Marknadsföring/annonsering:
Annonsering av Konstrundan kommer att ske i lokalpress veckan innan arrangemanget
samt även samma vecka.
Digital broschyr för Konstrundan är klar och kommer att mailas ut till alla konstnärer
inom kort för spridande i sociala medier. 18 000 tryckta broschyrer kommer vidare att
delas ut via Svensk Direktreklam till hushåll i Bromma och Västerort. Ytterligare 2000

exemplar kommer att finnas för spridning på; bibliotek i de aktuella områdena, i
Galleraget, på Folkets Hus i Vällingby samt på utställningsplatserna. Konstrundan
kommer att presenteras på affischställ, på tio strategiska platser i Västerort.
Konstrundan kommer även att presenteras med text och bild i A3-format vid samtliga
utställningsplatser (40 stycken totalt).
En Facebook-grupp har bildats för Konstrundan och tanken är att den ska fortsätta leva
vidare från år till år. Anders Gabrielsson tipsar om att annonsering/marknadsföring är
förhållandevis billigt via Facebook och att det går att avgränsa mottagarna geografiskt.
Thomas Allercrantz ska undersöka om en sådan annonsering ryms i Konstrundans
budget. Thomas har tidigare kontaktat lokalpressen för att informera om Konstrundan
och det som kan vara av nyhetsvärde.
Nya konstnärer
Nytt för i år är att även fyra konstnärer, på tre utställningsplatser, deltar från Spånga
Stadsdelsnämnd. Spånga stadsdelsnämnd har bidragit med 8000 kronor till
Konstrundans genomförande. Generellt är det många återkommande konstnärer, 5-6
nya konstnärer behöver dock besökas inför Konstrundan. Möjligt är att även konstnärer
från Tensta-Rinkeby kommer att visa intresse för att delta men då krävs personer som
kan engagera sig i genomförandet.
5. Thomas Allercrantz redogjorde för schemat för höstens utställare. Det ser bra ut, inga
förändringar, hösten är fullbokad.
6. Thomas Allercrantz redogjorde även för schemat för vårens utställare. Ser också
förhoppningsfullt ut inför vårterminen, enstaka luckor.
7. Thomas Allercrantz tar upp ett eventuellt genomförande av Torparsalongen nästa år
till diskussion. Kulturskolan är intresserad att även nästa år medverka och datumet
skulle i så fall vara 18-19/5. Som det ser ut nu genererar inte Torparsalongen några
intäkter utan får ses som uteslutande ett marknadsföringsevenemang. Kunskap sprids
om Alvikstorpet och Galleragets verksamhet. De flesta besökarna är elever från
Kulturskolan samt föräldrar, vänner till eleverna. Diskussionen kommer att återupptas
vid kommande möten.
8. Övriga frågor och förslag.
Styrelsen beslutar att årsmötet för 2019 ska hållas 16/5, nätverkslunch dagen efter,
17/5. Styrelsen beslutar att Konstrundan 2019 ska arrangeras helgen 21-22/9.
9. Styrelsen beslutar att nästa möte ska hållas onsdag 21/11 kl. 18.30 i Alvikstorpet.
10. Ulla Falkmarken avslutar mötet.
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Bilaga till styrelseprotokoll för Alvikstorpets Vänförening,
Styrelsemötet 20 sept 2018
Föreningens ekonomi och medlemmar.
På föreningens konto per den 20/9 2018 finns 109 000:- varav 52´är
Konstrundans. Tillgångar per den 31/12 2017 var enligt bokslutet 39.000
resterande 18.000 tillhör Alvikstorpets Vänförening för verksamhetsdrift enligt
budget 24/4 2018
I dagsläget har vi 173 betalande medlemmar under 2018, varav 58 medlemmar
engagerats via Alvikstorpets Konstverkstad mot förmånen att få köpa drop-in
klippkort för reducerat pris samt få andra rabatter på Alvikstorpet för keramik
och kurser.
I de 173 är 16st föräldrar till konstverkstadens barngrupp som också blivit
medlemmar då det är ett krav för att ha sina barn i gruppen.

8 okt 2018
Thomas Allercrantz

