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Årsmöte för verksamhetsåret 2016 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  22 februari 2017 
Plats  Hos Jacqueline Igestedt, Höjdstigen 5, Lidingö 
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Erik Andersson (sekr), Josefine Davidsson, Tora 

Derkert, Martin Josefsson, Ingrid Hallström, Jacqueline Igestedt, Zete Lundin, 
Elisabeth Megner, Jonas Melcherson, Annika Repper, Inga Sjödin, Lena 
Sundbeck-Arnäs, Liselott Toresdotter Lindberg, Jonas Torstensson, Catti 
Åselius Lidbeck Hans Christner (revisor) och Roman Redz (foto, hemsida).  

 
1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet, samt protokolljusterare. Ingela 

Karlsson valdes till ordförande och Erik Andersson till sekreterare. Tora Derkert och 
Josefine Davidsson utsågs till protokolljusterare. 

2. Fråga om mötet är behörigt utlyst. Besvarades med ja. 
3. Föredragning av verksamhetsberättelse. Ingela gick igenom verksamhetsberättelsen (se 

separat dokument). Verksamhetsåret har varit jämförelsevis aktivt. Vi har genomfört ett 
flertal utställningar och arrangemang, bland annat i samverkan med Lidingö stad och 
företagarna i Lidingö centrum. 

4. Föredragning av balans- och resultaträkning. Ingela gick igenom den ekonomiska 
redovisningen, som uppvisar ett positivt resultat. Det har tillsammans med tidigare års 
positiva resultat lett till att vi har en kassa på ca 100 tkr. (se separat bokslut). 

5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn Hans Christner har gått 
igenom räkenskaperna och styrelseprotokollen. Han fann att föreningens verksamhet 
präglades av ordning och reda och tillstyrkte att styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vilket 
skedde. 

6. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter för föreningen. Olga Kreida 
Smedmark var inte närvarande, men frågan har förberetts och följande styrelse valdes för 
verksamhetsåret 2017: 

Ingela Karlsson, ordförande, 1 år  
Inga Sjödin, sekreterare, 2 år  
Jonas Melcherson, 2 år 
Jacqueline Igestedt, 1 år 
Liselott Toresdotter Lindberg, 1 år 
Bernadette Schilling, 1 år 
Olga Kreida Smedmark, 1 år 
Jonas Torstensson, 1 år 

 
7. Val av revisor och revisorssuppleant. Hans Christner fortsätter som revisor och Karin 

Jonsson som skattmästare. Revisorsuppleant ansågs ej behövlig.  
8. Val av valberedning. Ingrid Hallström och Zete Lundin valdes. 
9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår. Styrelsen hade 

framfört ett förslag att höja medlemsavgiften till 500:- kr. Efter diskussion om för- och 
nackdelar med förslaget enades vi om att höja till 400:- kr från år 2018. Detta förslag blev 
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föremål för omröstning genom handuppräckning och fick gillande av 13 av de närvarande 
16 medlemmarna. 

10. Beslut om antagande av nya stadgar. Styrelsen lade fram ett förslag till nya stadgar, 
som skickats ut till alla medlemmar. Frågan om hur antagande av nya medlemmar skall gå 
till har varit omdiskuterad i flera år och två alternativa förslag togs fram till årsmötet 
2014. Men frågan bordlades då. Den gemensamma nämnaren i de gamla och det nya 
förslaget är dock att ny medlem kan antas efter beslut vid sluten medlemsomröstning. 
Förslagen skiljer sig åt genom att (som före 2014) öppna för direktinträde för konstnärer 
som är medlemmar i andra konstnärsföreningar (KRO m fl) eller har examen från 
konsthögskola. Kopplat till detta diskuterade vi att inrätta en beredningsgrupp, som gör en 
omsorgsfull bedömning av den sökandes verk och verksamhet. Efter diskussion enades vi 
kring att alla ansökningar skall beredas av en grupp bestående av fyra medlemmar och en 
extern sakkunnig. Och ett motiverat förslag till beslut skall läggas fram till sluten 
omröstning vid ett medlemsmöte. Det finns ett egenvärde i att lära känna alla kandidater 
lite djupare och då bör vi inte ha någon ”gräddfil” in i föreningen. Inrättandet av 
beredningsgruppen skall tas in i stadgarna eftersom det betraktades som särskilt viktigt. 
Erik gick sedan igenom övriga punkter i stadgeförslaget.  Vissa ändringar har gjorts i 
förhållande till tidigare skrivningar för att förenkla, förtydliga och rätta en del brister. 
Detta föranledde inga synpunkter från mötet. Förslaget till nya stadgar korrigeras nu och 
tas upp för beslut en andra gång på ett senare medlemsmöte. Efter godkännande där är det 
gällande. 

11. Inrättande av en arbetsgrupp för att bereda intagning av nya medlemmar. Till 
medlemmar i beredningsgruppen valdes Martin Josefsson, Erik Andersson, Josefin 
Davidsson och Catti Åselius Lidbeck. Gruppen utser själva en extern sakkunnig, som 
inbjuds att delta. Gruppen är dessutom fri att konsultera sakkunniga både i och utom 
föreningen för att på bästa sätt kunna ta fram ett underlag för beslut på medlemsmötet. I 
beredningsgruppens uppgifter ingår också att ta emot och hantera ansökningarna. 

 
 
Erik Andersson 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 Josefine Davidsson  Tora Derkert 


