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Årsmötesprotokoll i Föreningen Lidingökonstnärer  
 

Tid: 9 mars 2015 kl. 19:00 

Plats: hos Jaqueline Igestedt, Höjdstigen 5, Lidingö 

Närvarande: Jaqueline Igestedt, Olga Kreida Smedmark, Lena Sundbäck Arnäs, Marie von 
Kraemer, Torun Bjurman, Ingrid Hallström, Bernadette Schillings, Karin Jonsson (skattmästare), 
Hans Christner (revisor), Jonas Torstensson, Elisabeth Megner, Erik Anker, Paula Rindborg, 
Ingela Karlsson, Lena Boije Anker, Inga Rydén, Roman Redz (foto, hemsida), Liselott 
Toresdotter Lindberg, Birgitta Wahlman Laurell, Erik Andersson. 

1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Birgitta Wahlman Laurell. 

2. Till mötesordförande valdes Birgitta Wahlman Laurell och till mötessekreterare Erik 
Andersson.  
 

3. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

4. Till protokolljusterare valdes Torun Bjurman och Ingrid Hallström. 

5. Utsänd dagordning fastställdes. 

6. Verksamhetsberättelsen lästes upp. De viktigaste händelserna under 2014 var 
deltagande i Konsthelgen 25-27 april (19 konstnärer), Konst i löparspåret (12 konstnärer) 
och Musikkonstprojektet Kontrapunkt i november (fyra konstnärer).  
Under året har tio styrelsemöten och två medlemsmöten hållits.  
 

7. Skattmästaren Karin Jonsson redogjorde för Resultat- och balansräkningen, som visar 
på en mindre förlust men som inte kräver någon särskild åtgärd. 
 

8. Revisionsberättelsen lästes upp och revisorn Hans Christner hade inga anmärkningar. 
 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Valberedningens förslag till styrelse, ordförande samt revisorer var att ordföranden 
Birgitta Wahlman Laurell väljs om på ett år och att inga ändringar i styrelsen krävs. Det 
innebär att Lucien ej ersätts när hans förordnande nu går ut. Hans Christner fortsätter 
som revisor och Karin Jonsson som skattmästare. 
 

11. Christina Rosenkvist fortsätter som ordförande för valberedningen och tar de kontakter 
hon behöver. 

 
12. Firmateckning beslutades ske av ordföranden Birgitta Wahlman Laurell ensam, samt av 

övriga styrelseledamöter två i förening. Skattmästaren Karin Jonsson tecknar ensam 
transaktioner till och från föreningens bank - och plusgirokonton. 
 

13. Inga Rydén höll en parentation över under året bortgångna medlemmar. Sune Skote blev 
95 år och var den äldste medlemmen och en av grundarna av föreningen. Han hade ett 
mycket långt yrkesliv som tecknare och målare och finns representerad i flera offentliga 
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samlingar. Barbro Strömgren, 87 år, var främst en uppskattad textilkonstnär. Leif Enwall, 
84 år, var arkitekt och akvarellist. Jörgen Johansson, 76 år, var tecknare och målare. 
Han har varit yrkesverksam som dekoratör och en uppskattad idrotts- och 
ungdomsledare på Lidingö. 
 

14. Roman erbjuder sitt hem/ateljén som lokal och forum för kreativa aftnar för föreningens 
medlemmar, vilket uppskattades. Tanken är att vitalisera föreningens inre liv och ge 
tillfälle för medlemmarna att lära känna varandra bättre. Olga föreslår tema och lämplig 
tidpunkt i samråd med Roman. 
 

15. Styrelsen föreslår höjning av medlemsavgiften för 2016 till 250 kr och oförändrad 
inträdesavgift 200 kr. Årsmötet godkände förslaget. 
 

16. Övriga frågor: 
i. Lägesrapport inför Konsthelgen/Konstrundan. 24 konstnärer har anmält 

deltagande. Försäljningen av annonsplatser har resulterat i 21 företag till 
dags dato, vilket är något färre än målsättningen, ca 30. Engagerandet av 
medarrangörer, som bidrar ekonomiskt har gått bra. Banderoller och 
flaggor finns. Alla deltagare skall kontrollera sina konstnärspresentationer. 
De är underlag för skyltningen i Stadshuset och hemsidan och skall vara 
uppdaterade.  Inlämning av verk till utställningen i Stadshuset skall ske 
onsdag den 15 april kl 16:00-18:00. Utställda verk hämtas efter 
konstrundan senast den 29 april. Notera också datum för Konstrundans 
efterfest hos Jaqueline: tisdag 5/5, kl. 18.00.  

ii. Lidingö stads Kulturvecka med kulturnatt äger rum 13–17 oktober. Tyvärr 
kunde inte höstsalongen samordnas med detta arrangemang, men vi 
kommer att samverka med Lidingö Stad om något annat. 

iii. Höstsalongen äger rum 7–22 november. Styrelsens förslag till tema: 
”HEM”, väckte en diskussion, som kan fortsätta ett tag till. Temat är tänkt 
att inspirera konstnärerna men också bidra till effektivare annonsering av 
arrangemanget. Det måste vara enkelt och ge stort utrymme för egna 
tolkningar. Styrelsen fattar ett beslut före sommaren och flera förslag 
mottas med tacksamhet. Då måste också eventuella föreläsningar spikas 
och bokas. 

iv. Jonas berättade att staden planerar en skulpturpark utanför biblioteket 
och att hans idé om fasta upphängningsanordningar för tillfälliga 
utställningar av konstverk i utemiljö har tagits emot med intresse. Det är 
ett led i en strävan att påverka planeringen av konst i offentliga miljöer på 
Lidingö. 

 
17. Årsmötet avslutades.  

 
Justeras: 
 
 
 
 
Torun Bjurman   Ingrid Hallström 


