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Alvikstorpets	  Vänförening	  Verksamhetsberättelse	  för	  2014	  
	  
	  
1	   Medlemmar	  	  
Antalet	  medlemmar	  var	  vid	  utgången	  av	  året	  209,	  vilket	  är	  en	  ökning	  med	  53	  medlemmar	  
jämfört	  med	  2013	  då	  vi	  hade	  156	  medlemmar.	  Detta	  är	  glädjande	  då	  vårt	  mål	  för	  2014	  var	  
att	  komma	  upp	  till	  180	  medlemmar.	  Det	  som	  bland	  annat	  har	  bidragit	  till	  ökningen	  är	  att	  
Susann	  och	  Alvikstorpet	  infört	  rabatt	  på	  klippkort	  för	  medlemmar	  samt	  att	  barngruppernas	  
familjer	  ombeds	  vara	  medlemmar.	  Medlemmar	  har	  även	  10%	  rabatt	  i	  Alvikstorpets	  butik.	  

2	   Ansvarsområden	  
Föreningens	  årsmöte	  ägde	  rum	  den	  10	  april	  2014.	  Styrelsen	  har	  sedan	  årsmötet	  haft	  
följande	  sammansättning:	  

Maja	  Björklöv,	  ordförande	  (vald	  för	  tiden	  fram	  till	  årsmöte	  2015)	  
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	  2015)	  
Helen	  Ekstam	  (vald	  för	  tiden	  fram	  till	  årsmöte	  2015)	  
Sif	  Ribbe	  (vald	  för	  tiden	  fram	  till	  årsmöte	  2015)	  
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)	  

Styrelsen	  utsåg,	  vid	  ett	  konstituerande	  styrelsesammanträde	  Thomas	  Allercrantz	  till	  
sekreterare	  och	  Mariana	  Liljeson	  till	  kassör.	  	  
Revisor	  har	  varit	  Hakon	  Malmborg	  med	  Karin	  Wrangsjö	  som	  ersättare.	  
Valberedningen	  har	  bestått	  av	  Lena	  Andersson,	  sammankallande,	  och	  Ulla	  Falkmarken.	  
Styrelsen	  har	  under	  verksamhetsåret	  sammanträtt	  fem	  gånger.	  I	  samband	  med	  två	  av	  dessa	  
har	  urvalsmöten	  (val	  av	  utställare)	  hållits.	  

3	   Utställningsverksamhet	  
Galleraget	  har	  haft	  25	  olika	  utställningar	  under	  året;	  12	  stycken	  under	  våren	  och	  13	  stycken	  
på	  hösten,	  inklusive	  den	  traditionella	  julmarknaden.	  

Våren	  2014	   Hösten	  2014	  
Marina	  Stenblock:	  Ursprung	   Kamila	  Tenenbaum:	  Runda	  former	  
Ingrid	  Hertz	  och	  Agneta	  Henriksson:	  Två	  damer	   Annika	  Sohlén:	  Åter	  i	  stan	  
Alvikstorpet	  All	  Stars:	  Dining	  room	  	   Boodil	  Cordes	  &	  Karin	  Halling:	  En	  salig	  blandning	  
Kersti	  Berggren:	  Blandat	  för	  många	  sinnen	   Git	  Lidberg:	  Fågel-‐	  och	  naturmåleri	  
Anna	  Lindberg:	  Gudinna	   Ami	  Sandström:	  Fria,	  naturella,	  sensuella	  Tanter!	  
Anita	  Schäfer:	  Blomster	  mellan	  fantasi	  och	  verklighet	   Cecilia	  Ciscar:	  Ansikten	  
MaLou	  Sundgren:	  Ur	  det	  tredje	  ögats	  perspektiv	   Kåre	  Grebäck	  och	  Cecilia	  Uribe-‐Harper:	  Jord	  och	  Järn	  
Eva	  Nysäter:	  Ur	  underjorden	  –	  bilder	  och	  betraktelser	   Bert	  Berg:	  Trafik	  i	  Bild	  
Blackebergs	  Gymnasium:	  Ung	  och	  stolt!	   Onsdagsgruppen:	  Vilja	  Våga	  Måla	  
Kerstin	  Kullmann:	  Ur	  rök	  och	  eld	   Titti	  Winbladh:	  Allegorier	  
Raul	  Leon	  Alvarez:	  Afrotropical	  jazz	   Barbro	  Ekdahl:	  Julmarknad	  
Magdalena	  Jansdotter:	  Equinox	  –	  Mörker	  och	  Ljus	  i	  
Samspel	  

Cecilia	  Rudengren	  &	  Anki	  Hammar:	  Naturnära	  -‐	  Stora	  	  
och	  Små	  Landskap	  från	  Abisko	  till	  Österlen	  

	   Annacarin	  Villard:	  Flickor	  0	  -‐	  100	  
	  
Utställningarna	  har	  oftast	  omfattat	  två	  veckor	  och	  ha	  varit	  mest	  måleri	  i	  olja	  och	  akvarell.	  
Men	  vi	  har	  även	  haft	  utställningar	  med	  keramik,	  fotografier,	  gips-‐masker,	  järnsmide	  och	  
textilt	  hantverk.	  Utställarna	  har	  som	  tidigare,	  skänkt	  ett	  av	  sina	  utställda	  alster	  till	  
konstlotteriet.	  
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4	   Ekonomi	  
	  
Medlemsavgiften	  (100	  kronor)	  och	  utställaravgiften	  (400	  kronor)	  har	  varit	  oförändrade.	  
	  

Styrelsens	  ekonomiska	  förvaltning	  samt	  verksamhet	  och	  intäkter,	  kostnader	  och	  tillgångar	  
per	  den	  31	  december	  2014,	  framgår	  av	  bokslutet	  (bifogas).	  Utgående	  balans	  2014	  är	  30	  573	  
kr	  (inkl.	  8	  015	  kr,	  på	  Skandiabanken).	  Föregående	  år	  2013:	  Utgående	  balans	  27	  212	  kr	  (inkl.	  7	  
968	  kr,	  på	  Skandiabanken).	  
	  
5	   Vad	  har	  utöver	  utställningarna	  hänt	  och	  gjorts	  under	  2014	  
	  
• Vi	  har	  haft	  två	  extra	  styrelsemöten	  bland	  annat	  för	  diskutera	  motionen	  till	  förra	  årets	  

årsmöte	  om	  en	  utvidgning	  av	  Galleraget.	  Vid	  möte	  den	  1	  oktober	  deltog	  motionären	  
Hakon	  Malmborg	  som	  bistått	  styrelsen	  med	  förslag	  på	  hur	  man	  går	  vidare	  med	  ett	  
”medborgarförslag”	  samt	  formulerat	  grunden	  som	  styrelsen	  sedan	  arbetat	  vidare	  med.	  

• Thomas	  och	  Kåre	  har	  börjat	  undersöka	  olika	  möjligheter	  till	  kulturstöd/bidrag.	  
• Thomas	  håller	  i	  kontakten	  med	  utställarna	  och	  sammanställer	  utställarscheman.	  
• 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	  25	  gånger	  under	  året,	  inför	  varje	  ny	  utställning.	  Utskicken	  har	  haft	  
ca	  400	  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	  525	  mottagare.	  

• Styrelsen	  har	  diskuterat	  olika	  sätt	  att	  bredda	  verksamheten,	  bland	  annat	  att	  bjuda	  in	  
bildpedagoger	  (exempelvis	  Levande	  Verkstadpedagoger)	  till	  Galleraget.	  Pedagogerna	  
skulle	  kunna	  hålla	  i	  olika	  workshops.	  Detta	  har	  ännu	  inte	  omsatts	  i	  konkreta	  aktiviteter.	  

• Vi	  har	  en	  pågående	  tävling	  i	  syfte	  att	  få	  fram	  en	  ny	  logotype.	  
• Susann	  och	  medhjälpare	  Solbritt	  och	  Karin	  har	  rensat	  och	  planterat	  utanför	  både	  

Gallerage	  och	  Alvikstorp.	  Vänföreningen	  har	  bidragit	  till	  plantor.	  
• Föreningen	  har	  köpt	  in	  bord	  och	  två	  klappstolar	  (gjort	  kvartal	  1)	  till	  Galleraget.	  
• Västerorts	  Trädgårdssällskap	  anordnande	  pilflätningsdag	  i	  maj	  utanför	  Galleraget.	  
• Thomas	  har	  lagt	  upp	  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	  önskemål	  att	  få	  uppsatt	  en	  parkbänk	  mittemot	  
Galleraget,	  en	  bra	  plats	  att	  vila	  trötta	  ben	  och	  glädjas	  åt	  planteringen	  utanför	  Galleraget.	  

	  
	  
	  
April	  2015	  
	  
Styrelsen	  för	  Alvikstorpets	  vänförening	  


