Protokoll vid konstituerande
styrelsemöte Alvikstorpets
Vänförening
för kommande verksamhetsår - 2019
Plats:

Galleraget, Alvik, Bromma

Datum:

2019-05-28

Starttid:

Kl. 18:30

Sluttid:

Kl. 18:40

Närvarande:

§1

-

Ulla Falkmarken
Kerstin Andersson
Bo Lindörn
Ann-Charlotte Feely
Thomas Allercrantz
Kåre Grebäck
Anders Gabrielsson

Mötets öppnande och val av mötesposter

Styrelsens ordförande Ulla Falkmarken förklarar mötet öppnat kl 18:30 och
hälsar deltagarna välkomna.
a) mötesordförande
Mötet beslutade:
Att välja Ulla Falkmarken till mötesordförande.
b) mötessekreterare
Mötet beslutade:
Att välja Ann-Charlotte Feely till mötessekreterare.
c) protokolljusterare
Mötet beslutade:
Att välja Kåre Grebäck till protokolljusterare.

§2

Godkännande av dagordning och kallelse

Bilaga 1

Mötet beslutade:
Att fastställa dagordningen (bilaga #1) enligt utskickat förslag utan förändringar och att
mötet utlysts på rätt sätt.

§3

Konstituering av styrelsemedlemmar 2019

Mötet beslutade:
Att fastställa styrelsens förtroendevalda enligt beslut vid årsmötet den 16:e maj samt att
utse Ann-Charlotte Feely till sekreterare.
Styrelsen för Alvikstorpets vänförening har därmed följande utseende:
Ordförande (1)
Kassör (1)
Ledamot (2)
Ledamot (2)
Ledamot (2)
Ledamot (2)
Ledamot (1)
Ledamot (1)
Revisor (1)
Valberedning (1)
Valberedning (1)

Ulla Falkmarken
Thomas Allercrantz
Ann-Charlotte Feely (sekreterare 2019)
Malin Warpare
Kerstin Andersson
Kåre Grebäck
Susann Bergensjö Allercrantz
Anders Gabrielsson
Bo Lindörn
Sif Ribbe
Ylva Ekesiöö (sammankallande)

med mandattid enligt markering ovan:
1) t o m nästa årsmöte i maj 2020
2) t o m påföljande årsmöte 2021

§4

Firmatecknare

Mötet beslutade:
Att ge styrelsens ordförande Ulla Falkmarken och styrelsens kassör Thomas Allercrantz
fortsatt rätt att var för sig teckna föreningens firma.

§5

Bank

Mötet beslutade:
Att bibehålla nuvarande bank, Nordea.

§6

Övriga frågor

Inga frågor utöver mötesagendan var aktuella.
§7

Mötets avslutande

Ulla förklarade mötet avslutat kl. 18:40.

Mötesordförande
[Ulla Falkmarken]

Mötessekreterare
[Ann-Charlotte Feely]

_______________________________

_______________________________

Protokolljusterare
[Kåre Grebäck]
_______________________________

Protokoll styrelsemöte #1
Alvikstorpets Vänförening
2019
Plats:

Galleraget, Alvik, Bromma

Datum:

2019-05-28

Starttid:

Kl. 18:40

Sluttid:

Kl. 19:10

Närvarande:

-

Ulla Falkmarken
Kerstin Andersson
Bo Lindörn
Ann-Charlotte Feely
Thomas Allercrantz
Kåre Grebäck
Anders Gabrielsson

Ulla förklarade mötet öppnat. Mötet hölls i direkt anslutning till det
konstitutionerande styrelsemötet och mötesordförande, mötessekreterare samt
protokolljusterare desamma i båda mötena. Mötet antog dagordningen enligt
utskickat förslag (Bilaga 1) och fann att mötet utlysts på rätt sätt.

§1

Uppdatering av föreningens ekonomi och antal medlemmar

Thomas summerade föreningens ekonomi. Tillgängligt kapital vid årsskiftet var
55 tkr. I nuläget finns 68 tkr efter att årshyra och vårens driftskostnader enligt
budget är betalda. Prognosen är att kredit-debet kommer att gå jämt ut vid
årsskiftet.

Omsättningen i Vänföreningens verksamhet har de senaste åren legat mellan 50
- 170 tkr beroende på olika projekt utanför uthyrning av Galleraget till utställare.
Exempelvis Konstrundan i Västerort, TorparSalongen, försäljning av tjänster inom
marknadsföring av utställningarna och konstkurser i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
Titti Winbladh som 1998 startade Alvikstorpet med konstverkstad, galleri och
vänföreningen, önskar ha utställning i januari 2020 i Galleraget. Styrelsen hälsar
Titti välkommen och ser det som en ära att hysa hennes fina konst, och
dessutom ett fint tillskott i marknadsföringen av Galleraget

I nuläget är vi ca 160 medlemmar, och förväntas bli ca 200 innan årets slut.

§2

Utvärdering Torparsalongen 18-19 maj 2019

Thomas gjorde ett sammandrag av årets Torparsalong, och följande kunde noteras.
Detta var tredje året i rad och med bibehållet format. Thomas grillade korv och ansvarade
för försäljningen. Susann hade själv bakat kakor till försäljningen.
De flesta av besökarna hade anknytning till barn i kulturskolan, barnen själva, syskon och
föräldrar. Det var flera av besökarna som nappade på möjligheten att prova på att jobba
med lera, att dreja, knåda eller kavla.
Det såldes lotter, men inte så många. Ett konstverk lottades ut.
Kostnaden detta år var 3.642 kr och intäkterna 3.200. Så trots att det ekonomiska
resultatet blev lite på minus sidan är denna aktivitet så bra både för samarbetet med
kulturskolan och PR för Alvikstorpet att vi kan vara mycket nöjda med årets insats och
utfall.
Vi räknar med att fortsätta denna aktivitet årligen. För kulturskolan har detta en extra stor
betydelse i o m att eleverna gör musikaliska framträdanden, så vi lär köra 2 dagar även i
fortsättningen.

§3

Höstens utställare i Galleraget och fortsatt urvalshantering

Hösten är fullbokad så när som på en vecka. En tidigare bokning hade avbokats.
Så det finns nu alltså en ledig vecka under hösten som kan bokas upp.

§4

Konstrundan 2020?

Såsom redogjorts under årsmötet så har “Konstrundan” kommit att bli väldigt tungrodd.
Det arbete som krävs kan inte direkt delegeras utan är av den art som bäst bedrivs av en
eller få eldsjälar. Av denna anledning kommer Thomas som dragit det tunga lasset inte
lägga någon energi på detta i nuläget.
I mötet diskuterades också det saknade bidraget från Bromma stadsdelsnämnd och
huruvida detta bidrag dragits in p g a missförstånd kring vår förenings mål, syfte och
värderingar.
Mötet beslutade:
Att ge styrelsens ordförande Ulla Falkmarken uppdraget att kontakta Bromma
stadsdelsnämnd snarast för ett personligt möte att äga rum i höst för att förbättra
relationen med nämnden. Ett möte där Ulla tillsammans med ytterligare en eller fler
medlemmar ur styrelsen ges möjlighet att klargöra Vänskapsföreningens målsättning och
värdegrund.
§5
Övriga frågor
Inga frågor utöver mötesagendan var aktuella.

§6

Kommande styrelsemöte

Mötet beslutade:
Att hålla nästa styrelsemöte den föreslagna tiden: 17 Oktober kl 18:30 i Alvikstorpet.
§7

Mötets avslutande

Ulla förklarade mötet avslutat kl. 19:10.

Mötesordförande
[Ulla Falkmarken]

Mötessekreterare
[Ann-Charlotte Feely]

_______________________________

_______________________________

Protokolljusterare
[Kåre Grebäck]
_______________________________

Thomas
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