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Medlemsmöte 1/2016 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  Måndagen 23 maj  2016 
Plats  Medborgarskolan, Stockholmsvägen 62, Lidingö 
Närvarande Tio medlemmar (huvuddelen av styrelsen från föregående möte samt Catti, Elisabeth, 

Lena, Gisela och Zete. 
Frånvarande 3/4-delar av föreningens medlemmar 
 

1. Ålandsutställning. Ingela har kontaktat Ålandsföreningen och hört om planerna och 
vår medverkan. Utställningen kommer preliminärt att äga rum i slutet av augusti och 
början av september. Vi har erbjudits plats för tre konstnärer med två verk vardera. 
Ingela går ut med information till medlemmarna och hör sig för om vilka som är 
intresserade att ställa ut på Galleri Norra Dörren i Mariehamn. 

2. Konstrundan. Syftet med konstrundan är att vi syns och får kontakter. Arrangemanget 
är inarbetat och bör fortsätta. Vi kan kanske effektivisera annonseringen för att få mesta 
möjliga av pengarna. Tidpunkten bör väljas så att vi inte kolliderar med Stockholms 
kulturevenemang. Vi skulle kunna testa att lägga konstrundan i slutet av mars (24-26/3) 
eller början av april. Senare än april är uteslutet.  

3. Arrangemang i Stockholm. Om vi hade en lämplig lokal skulle vi kunna anmäla oss 
till Stockholms stad olika kulturarrangemang. Zete kollar när evenemang finns i 
Stockholms kulturkalender.  

4. 60-årsjubileet. Vi planerar att samordna vårt jubileum med Lidingö stads kulturvecka 
14-19 november. Hur vi skall delta måste bestämmas efter sommaren. Ingela kontaktar 
Anneli Mannberg angående lokalerna i stadshuset och Olga kontaktar Lidingö 
Jazzklubb om samarbete kring arrangemanget. Vi skulle också kunna erbjuda någon 
form av aktivt deltagande för publiken, t ex krokiteckning av musiker (med kläder). Vi 
måste också planera lokal för jubileumsfest. Eventuellt kan Föreningsgården utnyttjas.  

5. Lokaler för utställningar. När stadshuset byggs om försvinner utställningslokalerna 
där, åtminstone temporärt. Vi pratade om olika andra möjliga utställningslokaler.  

6. Intagning av nya medlemmar.  Vi bestämde intagning till helgen 15-16 oktober.  
7. Tavlan på Föreningsgården. Erik har begärt offert på en stor kilram, som limmas ihop 

på plats. Kostnaden, ca 7000 kr, tar kulturförvaltningen. Hjälp med uppsättningen får vi 
av stadens Jobbforum.  

8. Kulturrådet är ett samarbetsorgan för Lidingös kulturföreningar. Vi har deltagit i ett 
par möten. Gemensamt för alla föreningar är bristen på lokaler för verksamheten. En 
skrivelse skall sammanställas med förslag till Kulturnämnden. Den som vill kan lämna 
förslag till innehåll och argument till Ingela. 

 
 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Ingela Karlsson, justerare 


