Protokoll styrelsemöte Alvikstorpets Vänförening
Datum: onsdag 21 nov 2018 kl. 18.30
Plats: 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 öppnas av föreningens ordförande Ulla Falkmarken. Till mötesordförande
valdes Ulla Falkmarken, till sekreterare Yashmin Singh och till justerare Anders
Gabrielsson.
2. Styrelsen konstaterade att kallelse hade mailats ut inför mötet. Styrelsen godkände
dagordningen.
3. Föreningens ekonomi och medlemmar.
Föreningens kassör Thomas Allercrantz redogjorde för föreningens ekonomi och
medlemmar, se bilaga med preliminärt resultat 2018.
Enligt beslut på föreningens årsmöte 2018 kommer medlemsavgiften höjas från 200
kronor till 250 kronor per år och medlem, från och med 2019.
I år har deltagaravgift för Konstrundan legat på 550 kronor, därutöver har, som tidigare,
medlemskap i Vänföreningen varit obligatoriskt. Styrelsen diskuterar om en ev. höjning
behöver göras. Diskussionen kommer att återupptas på kommande möte.
Föreningen har i dagsläget 182 medlemmar vilket är något färre än förra året.
Skillnaden är liten och har att göra med att studenter från Bromma Folkhögskola ställde
ut i Galleraget förra året och blev medlemmar i föreningen.
Föreningens ekonomi är stabil. Enligt preliminärt resultat för 2018 kommer föreningen
gå drygt 9300 kronor plus. Detta att jämföra med resultat för 2017 då föreningen gick
cirka 700 kronor plus.
Vänföreningen, Konstrundan och Torpardagarnas kostnader är finansierade. Tilläggas
ska att föreningen anpassar kostnaderna för Konstrundan och Torpardagarna efter de
intäkter föreningen får in, dels från deltagande konstnärer dels i form av bidrag från
Bromma stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Nytt för i år är att
även Spånga Stadsdelsnämnd tillskjuter medel. Detta eftersom konstnärer från detta
område deltog i årets konstrunda (fyra konstnärer på tre utställningsplatser).
Framhållas ska att föreningen har fått betydligt mindre i bidrag (cirka en tredjedel
mindre) till årets Konstrunda och Torpardagar jmf med 2017 av de två först nämnda

stadsdelsnämnderna. Det har gjort att föreningen tvingats dra ned på sina
marknadsföringsinsatser. Föreningen kunde förra året trycka upp 30 000 ex. av
utställningsbroschyren för Konstrundan, i år enbart 20 000 ex. Föreningens medel för
annonsering i lokalpress har också varit begränsade. En synpunkt som kommit från
Konstrundans besökare och utställare är att det hade varit önskvärt om kartan med
utställningsplatser hade funnits med i annonserna i lokalpress. Den typen av
information hade dock inte rymts i de relativt små annonser som föreningen har kunnat
bekosta inom ramen för budgeten.
Senast 25 februari 2019 ska ny ansökan för Konstrundan och Torpardagarna lämnas in
till stadsdelsnämnderna.
4. Utvärdering av Konstrundan och nytt datum för Konstrundan 2019.
Thomas Allercrantz har skickat ut ett utvärderingsformulär till de deltagande
utställarna. Den visar att utställarna överlag är nöjda med den respons de fått av
besökarna i sina ateljéer/på andra utställningsplatser. De är också nöjda med den
information och praktisk hjälp de har fått av föreningen. De är också relativt nöjda med
marknadsföringen, se kommentar ovan. Vissa utställare hade dock önskat att
Konstrundan förlagts tidigare på året. Styrelsen diskuterar olika möjliga datum och
kommer fram till två alternativ: tredje helgen i september alternativt helgen 5-6
oktober. Styrelsen beslutar att tillfråga utställarna vilket datum som skulle vara mest
önskvärt och i samma mail undersöka intresset för att ställa ut 2019.
Thomas Allercrantz tar på sig att utforma mailet till utställarna.
Spånga stadsdelsnämnd har uttryckt att de även skulle vilja ha med utställare från
bostadsområdena Tensta-Rinkeby i nästa års konstrunda. Föreningen är positiva till
detta men en absolut förutsättning är att konstnärer eller andra intresserade från den
aktuella stadsdelsnämnden engagerar sig för att finna lämpliga utställningsplatser,
sköter marknadsföringen i det aktuella området och hjälper till med andra praktiska
bestyr i anslutning till Konstrundan. Tina och Jorge Lintrup, konstnärer från Spånga som
deltog i årets Konstrunda har visat intresse för att engagera sig i Konstrundan 2019.
Thomas Allercrantz kommer att kontakta dem för att föreslå ett första planeringsmöte
före jul. Ledamöter i styrelsen lyfter fram att Folkets Hus i Spånga, Tensta konsthall
samt Husby konst & hantverksförening har lokaler som skulle passa för
samlingsutställningar eller en ev. presentationsutställning.
Presentationsutställningar hölls i år dels i Galleraget dels i Folkets Hus, Vällingby. Några
av styrelsemedlemmarna som varit behjälpliga i Vällingby för fram att det tyvärr inte
fungerat väl att ha utställningen i Folkets Hus. Parallellt med utställningen har det pågått
danskurser och föreningsverksamhet och det har varit svårt för besökarna att i lugn och
ro titta på presentationstavlorna. Styrelsen letar därför efter en alternativ lokal i
Vällingby eller Hässelby. Västerortskyrkan och S:t Thomas kyrka, båda i Vällingby, är
möjliga alternativa utställningsplatser som lyfts fram.
5. Vårens utställare.
Det ser bra ut inför våren, det finns bara ett fåtal lediga utställningsdatum i maj och juni,
i övrigt bjuds på ett varierat utbud med konstnärer som ställer ut keramik, målning, foto
och smycken. Noteras kan att kommande vårtermins utställningssäsong drar igång två
veckor tidigare jämfört med våren 2018.

Styrelsen diskuterar om det finns ett intresse för en samlingsutställning med de
keramiker som är aktiva på Alvikstorpet. De senaste åren har dock förhållandevis få
keramiker varit intresserade av samlingsutställningar. En möjlighet som lyfts fram är
dock att anordna en keramisk samlingsutställning i Galleraget i samband med
Konstrundan 2019. Detta förutsatt att en annan lämplig utställningslokal hittas till
deltagande konstnärers presentationstavlor.
6. Årsmöte 2019.
Styrelsen beslutar att årsmötet 2019 ska hållas torsdag 16 maj kl. 19. Mat kommer att
som tidigare serveras från 18.30.
7. Torpardagarna.
Styrelsen beslutar att Torparsalongen/Torpardagarna anordnas lördag-söndag 18-19
maj. Även i år ligger fokus på Kulturskolan i Brommas medverkan. Vänföreningen får
under dagarna möjlighet att marknadsföra sin verksamhet, några större intäkter
genererar dagarna inte. Föreningen säljer dock lotter, vinsterna har bestått av skänkta
tavlor/verk av tidigare utställande konstnärer. En fråga som behöver lösas är vem/vilka
som ska ordna med fika eller lättare förtäring i samband med Torpardagarna.
8. Inga övriga frågor och förslag.
9. Kommande möte.
Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 6/2 kl. 18.30 på
Alvikstorpet.
10. Mötet avslutas av Ulla Falkmarken.

Bromma 25/11 2018

Yashmin Singh

Ulla Falkmarken

Anders Gabrielsson

