Alvikstorpets Vänförening (AVF) Verksamhetsberättelse för 2018
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid utgången av året 198, vilket är en minskning
med 10 medlemmar jämfört med 2017.
98 av medlemmarna har anslutits via Alvikstorpet i samband med
erbjudandet att få köpa rabatterat klippkort för drop-in/keramikarbete.
Ingår också att en i familjen måste vara ansluten för att barnet ska få delta i
Alvikstorpets barn-ungdomsgrupper.
Medlemsavgiften är en förutsättning för att kunna driva Galleraget och
andra kulturella aktiviteter som föreningen arrangerar. Medlemmar
uppmanas därför att engagera fler till föreningen.
Det finns en medlemssida på alvikstorpet.se/vanner, inloggning/lösenord
meddelas till varje ny medlem, mötesprotokoll kan läsas eller laddas ner
från den sidan.
Ansvarsområden
Föreningens årsmöte för 2017 ägde rum den 24 maj 2018.
Styrelsen har sedan årsmötet haft följande sammansättning:
Ulla Falkmarken, ordförande (omvald för tiden fram till årsmöte för 2019)
Yashmin Singh, sekreterare (omvald för tiden fram till årsmöte för 2019)
Thomas Allercrantz, kassör (omvald för tiden fram till årsmöte för 2019)
Kerstin Andersson (omvald för tiden fram till årsmöte för 2018)
Kåre Grebäck (omvald för tiden fram till årsmöte för 2018)
Susann Bergensjö Allercrantz (omvald för tiden fram till årsmöte för 2019)
Anders Gabrielsson (omvald för tiden fram till årsmöte för 2019)
Revisor har varit Bo Lindörn (omvald för tiden fram till årsmöte för 2018)
Valberedningen har bestått av Sif Ribbe och Ylva Ekesiöö. Sif som
sammankallande (båda omvalda för tiden fram till årsmöte för 2018)
Firmatecknare för AVF är sedan 2016 Ulla Falkmarken och Thomas
Allercrantz, var för sig och gäller tills vidare. Bank: Nordea.
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt sex gånger.
Urvalsmöten gällande konstnärer som ansökt om att få ställa ut i Galleraget
sker löpande via mailkommunikation – för att konstnärerna ska få chans att
i god tid planera och förbereda för sina utställningar.

Utställningsverksamhet
Galleraget har haft 24 olika utställningar under året; 13 under våren och 11
på hösten. 15st var 2-veckors och 9st 1-veckas. På hemsidan
http://alvikstorpet.se/utstallningar/ kan man se vilka utställarna var.
Det har varit mest måleri i olja, akvarell och akryl, men även i tusch, kol,
krita. Samt fotografier, träkonst, dockor, etsningar och silversmide.
Utställarna har som tidigare, skänkt ett av sina utställda alster till
konstlotteriet. Dragning sker utifrån medlemslistan vid årsmötet.
Ekonomi
Medlemsavgiften har varit 200 kr förutom för dem som blivit medlemmar
under hösten för att köpa klippkort i konstverkstaden. De har betalt 100 kr.
Utställaravgiften har varit 700 kr/v eller 1 200 kr/2 v.
Styrelsens ekonomiska förvaltning samt verksamhet, intäkter, kostnader
och tillgångar per den 31 december 2018, framgår av bokslutet (bifogas).
Utgående balans 2018 är 54 832 kr. Vi har ett plus i år på 15 800 kr till
största delen på grund av de kurser som föreningen har varit medarrangör i
och som utförs i Alvikstorpet. De flesta av kurserna görs i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan. Det är kurser både i kavla, tumma, skulptera
och dreja.
Total omsättning 2018 är 179 293kr
Vänföreningens verksamhetsår är kalenderår.
Vad har, utöver utställningarna, hänt och gjorts under 2018?
Föreningen ansökte och mottog ett verksamhetsstöd på 24 500 kr från
Bromma stadsdelsförvaltning för kostnader under 2018 kopplade till:
• Del av driftskostnader av Galleraget, 5 000 kr, för att kunna låta
konstnärer ställa ut till låg hyra
• Låta barn/ungdomar ställa ut utan att betala hyra
• Marknadsföring av utställare, både barn och vuxna, inkl material
• Utplacering av affischer inkl material, tryck och transporter
•Barnaktiviteter inom konstutövning i Galleraget och i Alvikstorpets
Konstverkstad
• Administrationskostnader kopplade till nämnda poster
I stödet ingick också delfinansiering till Torparsalongen, 4 500 kr, (se
nedan) och Konstrundan, 15 000 kr, (se nedan)
Torparsalongen http://alvikstorpet.se/torparsalongen/
Ett arrangemang exteriört och interiört Alvikstorpet och dess galleri.

Det var andra året i rad som vi genomförde detta kulturevenemang, och
ihop med Kulturskolan Bromma. ”Torparsalongen” är Alvikstorpets version
av en ”Vårsalong”!
Spelplatsen är Alvikstorpet och Galleraget, exteriört och interiört.
Olika årsklasser från Kulturskolan deltog under 2 dagar, 26-27 maj med
musik, sång, teater samt konstutställning i Galleraget där publiken också
fick vara med att delta i skapande av konstverk.
Fredagen 25 maj hade vi smygöppning av Torparsalongen i samband med
att AVF arrangerade en möteslunch för nätverket Kultur i Västerort, i ett
stort tält utanför Galleraget. Nätverket är startat och drivs av Anna
Magnfors som är Kultursekreterare i stadsdelarna Hässelby-Vällingby och
var det även i Bromma t.o.m 2018.
Torparsalongen 2018 hade ca 500 besökare som uppskattade
evenemanget och uttryckte sin förhoppning att det ska bli årligen
återkommande, så vi planerar för 18-19 maj 2019 som en ny torparhelg
och i samarbete med Kulturskolan. Projektet genomfördes med stöd av
Bromma stadsdelsnämnd, 4 500 kr.
Vi hade också konstlotteri, besökare köpte lotter och kunde vinna fina
konstverk skänkta av konstnärer som haft utställningar i Galleraget.
Lovö Magasin serverade smarriga mackor, sallader, bakverk, kaffe etc.
Konstrundan i Västerort startades 2016 av Alvikstorpets Vänförening (AVF)
med ambition att genom duktiga och intressanta konstnärers utställningar
skapa mötesplatser för allmänheten över stadsdelsgränser och
generationer. Intresset var stort och uppskattat varför konceptet
genomfördes även 2017, och nu 21-22/10 2018. 37 konstnärer visade sina
konstverk. Totalt ca 2 500 besökare fördelat på 25 utställningsplatser.
Genomfördes med stöd av Bromma stadsdelsnämnd 15 000 kr och
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 15 000 kr. Sponsring av Färgtryckar’n i
Hässelby, Svensk Direktreklam samt Alvikstorpet och AVF. I år var
dessutom utställningsområdet utökat med Spånga där 4 konstnärer ställde
ut. Spånga stadsdelsnämnd sponsrade med 8 000 kr.
Utbildning via Studieförbundet Vuxenskolan.
AVF arrangerade 6 kurser i keramik, tre på våren och tre på hösten. Fem
deltagare per kurs. Det var populärt och kommer att genomföras även
2019. Kostnad för kurserna är självfinansierande genom deltagaravgifter.

Marknadsförs genom Studieförbundets utskick i tryckt och digital form. Fin
marknadsföring för Alvikstorpet och Vänföreningen!
Nya föreningsstöd
Ansökan för stöd till föreningens verksamhet och Torparsalongen lämnas
till Bromma stadsdelsnämnd samt för Konstrundan i Västerort till HässelbyVällingby och Spånga stadsdelsnämnder i februari 2019.
Utskick via epost: Inför varje ny utställare sänder vi ut ett mail med
presentation om konstnären och info om andra aktiviteter som är på gång.
Det bör uppmärksammas att dessa sänds via ett kampanjprogram vid namn
MAILCHIMP. Det kan hända att mailet hamnar i skräpposten av ert
mailprogram. Kolla gärna.
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 via email.
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