Alvikstorpets Vänförening Verksamhetsberättelse för 2015
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid utgången av året var 182, vilket är en minskning med 29
medlemmar jämfört med 2014 då vi hade 211 medlemmar. Vi har trots det en ökning på 33
medlemmar sedan 2013 då det var 156 medlemmar. Ca 25 av de 33 härrör till BarnUngdomsgrupperna på Alvikstorpet.
Medlemsavgiften tillsammans med utställaravgiften är förutsättning för att ekonomiskt
kunna driva Galleraget. Medlemmar uppmanas därför att engagera fler till föreningen.
Det finns en medlemssida på avikstorpet.se, inloggning meddelas till varje medlem ,
erbjudanden samt mötesprotokoll kan läsas eller hämtas hem från den sidan. Eller kontakta
medlem@alvikstorpet.se eller sekreteraren Thomas Allercrantz, 070-377 21 10
Ansvarsområden
Föreningens årsmöte för 2014 ägde rum den 16 april 2015. Styrelsen har sedan årsmötet
haft följande sammansättning:
Ulla Falkmarken, ordförande (vald för tiden fram till årsmöte 2017)
Susann Bergensjö Allercrantz (vald för tiden fram till årsmöte 2016)
Mariana Liljeson (vald för tiden fram till årsmöte 2016)
Kerstin Andersson (vald för tiden fram till årsmöte 2017)
Thomas Allercrantz (vald för tiden fram till årsmöte 2016)
Kåre Grebäck (vald för tiden fram till årsmöte 2016)
Yashmin Singh ((vald för tiden fram till årsmöte 2016)
Revisor har varit Hakon Malmborg med Anitha Schäfer som ersättare.
Valberedningen har bestått av Sif Ribbe, sammankallande, och Helen Ekstam.
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger. I samband med två av dessa
har urvalsmöten (val av utställare) hållits.
Utställningsverksamhet
Galleraget har haft 24 olika utställningar under året; 14 under våren och 10 på hösten.
13 utställningar har pågått i två veckor och 11 i en vecka.
Våren 2015

Hösten 2015

Anne Persson Lucenius: Livet är en cirkus
Monica Jörnby & Karin Swanström: Bland drivved och nät
Ea Hamilton: With a touch of blue
Lennart Forsling: Vinter-poem i akvarell
Ruth Fomin Persson: Gotländsk inspiration
Olof Nanneson: Bilder från Österlen
Alvikstorpets kreatörer: Roliga saker till trädgården
Blackebergs Gymnasium: Spår
Anna Lindqvist: I stort o smått - åren som gått
Orsi Mild: Färg och glädje
Monica Jarleman: Vårakvareller med mera
Tomas Degen: Trä-vligheter
Sol-Britt Nilsson: Spridda skurar
Alvikstorpets Barngrupper: Våra favoriter

Gunvor Enqvist: Kreativt kaos
Anna Malmberg: Madame Fragonard
Tobias & Linda Eklund: Man kan inte skjuta en dröm
Ewa Henryka Szarek: Kvinnor
Tarja Saers: Stenansikten och rymdstenar
Homeira Mortazavi: Naturen i repro
Arnold Bunge: Drömspår
Susann Bergensjö Allercrantz: Torpargodis
Barbro Ekdahl: Julmarknad
Ingela Bååth & Ulli Evans: Tillvarons mystik

Det har varit mest måleri i olja, akvarell och akryl. Vi har även haft utställningar med keramik
(drejad och skulptur), fotografier, konstverk och bruksföremål i trä samt textilt hantverk.
Utställarna har som tidigare, skänkt ett av sina utställda alster till konstlotteriet.
Ekonomi
Medlemsavgiften (100 kronor) och utställaravgiften (400 kronor) har varit oförändrade
under våren, med start september är utställaravgiften 550:-/v eller 1.000:- för 2 veckor.
Medlemsavgiften är enligt årsmötets röstning 200:-/kalenderår med start januari 2016.
Styrelsens ekonomiska förvaltning samt verksamhet och intäkter, kostnader och tillgångar
per den 31 december 2015, framgår av bokslutet (bifogas). Utgående balans 2015 är
28 989 kr. Föregående år 2014: Utgående balans 30 573 kr
Vänföreningens verksamhetsår = kalenderår. Det gäller även konstlotteriet med start 2016.
Det betyder att endast gåvor från konstnärerna som ställde ut med start efter årsmötet 2015
t o m dec 2015 är med i årsmötets lotteri i april 2016. Konstverk från kv 1 2015 lottades ut
vid årsmötet 2015.
Vad har, utöver utställningarna, hänt och gjorts under 2015?
•

Skolloven
Det har visat sig att intresset för att ställa ut under loven är minimalt. Under Sportlovet
och Påsklovet var Galleraget därför stängt. Vid Höstlovet samverkade vi med Alvikstorpet
för att låta barn med vuxen i sällskap få arbeta med lera i 2 timmarspass inne i torpet.
Vänföreningens insats var av administrativ art samt att informationen om ”workshopen”
marknadsfördes i samband med utskick av information om utställare. Vi gör en liknande
insats i samband med Sportlovet 2016 samt planerar för att upplåta Galleraget för div
workshops med handledning av pedagoger under skolloven framöver. Det finns också
möjlighet att använda Galleraget under sommaren, aktiviteter som är kopplad till
kulturen, trivsel och enligt föreningens stadgar. Förslag välkomnas.

•

Medborgarförslaget: I maj lämnades medborgarförslaget in till Bromma Stadsdelsnämnd
ang att bygga till/utvidga utställningsyta samt installera pentry och toalett i Galleraget.
Förslaget togs upp i nämnden den 27 augusti vilka meddelade att de sände det vidare till
Kulturnämnden i Stockholm med hänvisning till att de själva inte kan stötta
byggkostnader. Alvikstorpet och Galleraget ägs av Fastighetskontoret i Stockholm. Vi har
presenterat förslaget och de är initialt positiva till ombyggnaden och gillar att vi planerar
långsiktigt. De hänvisar dock till att ett speciellt bygglov måste ansökas då byggnaden
ligger på parkmark. Ansökan planeras att ske under 2016. Vi kommer att uppvakta
Bromma Stadsdelsnämnd samt Kulturnämnden igen när vi fått besked ang bygglov.

•

Kulturnätverk Bromma: I januari 2016 kommer representanter för Alvikstorpets
Vänförening att medverka vid frukostmöte hos nybildade “Kulturnätverk Bromma”.
Rapport från detta kommer på årsmötet.

•

Besök av Kultursekreterare: Under 2015 tillsattes Anna Magnfors som Kultursekreterare
för Bromma och Vällingby. Hon kommer att besöka Galleraget och Alvikstorpet i januari
2016 och samtidigt informeras om verksamheten samt våra planer och förhoppningar.

•

Thomas och Kåre har börjat undersöka olika möjligheter till kulturstöd/bidrag.
Ansökan om verksamhetsstöd till föreningen från Bromma Stadsdelsförvaltning inlämnas
februari 2016.
Vänföreningen har genom Thomas försorg haft en tätare kontakt med de olika
utställarna. Dels för att i större utsträckning tillgodose olika önskemål men också för att
undvika sena ändringar eller avhopp.

•

Tätare kontakt med medlemmar har skett via e-mail med information om utställningar.
Mail har skickats ut ca 24 gånger under året, inför varje ny utställning. Utskicken har haft
ca 500 mottagare, förutom medlemmar och deltagare i keramikkurser på Alvikstorpet
även personer och organisationer som på olika sätt haft kontakt med Alvikstorpet/
Galleraget och har intresse för eller koppling till kulturverksamhet i Stockholmsområdet
inklusive media. Utskicklistan är per dags dato uppe i ca 700 mottagare.

•

Ny affisch för Galleraget för trottoarpratare och flyers är upptryckt, samt konstruktion av
träskylt på sydsidan av Galleraget pågår.

•

Susann och medhjälpare Pirkko och Karin har rensat och planterat utanför både
Galleraget och Alvikstorpet. Vänföreningen har bidragit till plantor. Även potatis och
jordärtskockor har planterats och till stor glädje för besökare och passerande som ibland
har fått med sig en påse hem. Ekologiskt!

•

Det finns en egen flik för medlemmar på Alvikstorpets hemsida. Lösenord kan fås på
Alvikstorpet eller genom att maila medlem@alvikstorpet.se. De som anmäler sitt
medlemskap via hemsidan får lösenordet tillsänt till sig via email.

•

Bromma parkförvaltning är vidtalad om vårt önskemål att få uppsatt en parkbänk
mittemot Galleraget, en bra plats att vila trötta ben och glädjas åt planteringen utanför
Galleraget. De har svarat att en bänk kommer att placeras vid Ekstigen.

26 februari 2016
Styrelsen för Alvikstorpets vänförening

