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Medlemsmöte 2/2016 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  Onsdagen 5 oktober 2016 
Plats  Hemma hos Jacqueline Igestedt, Höjdstigen 5, Lidingö 
Närvarande Erik Andersson, Percy Andersson, Torun Bjurman, Lena Boije Anker, Josefine 

Davidsson, Magdalena Denker, Ingrid Hallström, Jacqueline Igestedt, Martin 
Josefsson, Ingela Karlsson, Zete Lundin, Elisabeth Megner, Inga Rydén, Inga Sjödin, 
Catherine Snöbohm, Lena Sundbeck-Arnäs, Liselott Lindberg, Jonas Torstensson, 
Gisela von Weisz, Py Wernstedt, Catti Åselius Lidbeck och Roman Redz. 21 
medlemmar. 

Frånvarande 18 medlemmar 
 

1. Ålandsutställning. Sensommarens utställning på Galleri Norra Dörren i Mariehamn är 
avslutad. Det var en bra lokal, men glest med besökare och inte mycket sålt. Det finns 
dock ett intresse i föreningen för ökat utbyte med andra konstnärsklubbar eller 
konstföreningar. Problemet är att vi inte har någonting att erbjuda i utbyte genom att det 
saknas utställningslokaler i samband med stadshusets ombyggnad. 

2. Utställningslokaler. Vi diskuterade vilka tillgängliga lokaler som skulle kunna 
användas för utställningar. Det finns en nedlagd restaurang i Rudboda, f d ICA 
Tryffeln, Pumphuset vid Kottlasjön i Brevik och ett nedlagt dagis i Larsberg. Catti har 
varit i kontakt med Foresta och undersöker vidare Tryffeln. Martin kontaktar John 
Mattson Fastighets AB angående Larsberg. Ingela kollar med staden om genomförandet 
av höstsalongen 2017 och när stadshusets entrélokaler och konferensrum skall stängas. 

3. Antagning av nya medlemmar. Ansökningar för medlemskap lämnas in till Roman 
fredag 14/10 kl. 17:00-20:00. Lördag 15/10 kl. 10:00-12:30 ges möjlighet för alla 
medlemmar att komma hem till Roman och lägga sin röst i en sluten omröstning. 
Därefter har vi ett styrelsemöte där vi summerar röstningen och beslutar om vilka som 
skall antas som nya medlemmar. Fem sökande har redan anmält intresse och eventuellt 
tillkommer ytterligare någon. Lena S-A och Liselott hjälper Roman att packa upp 
inlämnade verk. Det är viktigt att så många som möjligt tar tillfället i akt att lägga sin 
röst. 

4. Kulturveckan 14-19 nov. Ingela har varit i kontakt med Centrumföreningen angående 
ett samarbete med handlarna. Man är positiv till att vi ställer ut något verk i 
skyltfönstren hos affärerna och några har redan gett sitt samtycke. Man vill dock inte ha 
någon konkurrens om uppmärksamheten till sina egna arrangemang, t ex en bildjakt. 
Man erbjuder i så fall att vi deltar i påannonseringen som sker i ett tält utanför COOP 
fredagen den 4 nov kl 16-19. Vi fann att vi måste göra en avvägning mellan hur mycket 
arbete som krävs och effekten av att delta i arrangemanget. Ingela och styrelsen 
fortsätter planeringen.  

5. 60-årsjubileet. Liselott har varit i kontakt med Jernet och blivit erbjuden en buffé för 
295:- kr/person lördagen den 19/11. Vi diskuterade också andra alternativ, som 
Högberga, Föreningsgården mm. Styrelsen fortsätter planeringen och beslutar. 
Mötesdeltagarna tyckte att prisnivån ca 300 kr var rimlig och att deltagandet bekostas 
av var och en. Dessutom kan vi bjuda in våra partners, vanligaste sponsorer, 
kulturförvaltningens personal och utflyttade medlemmar att delta.  

6. Stadgarna. En arbetsgrupp tog fram förslag till reviderade stadgar 2014, som sedan 
inte lades fram för beslut. Vi har därefter också förenklat proceduren för antagning av 
nya medlemmar. För att få ordning på denna ofta återkommande fråga beslöt mötet att 
inarbeta den antagningsprocedur som beskrivs på hemsidan, och som gäller i praktiken, 
i det senaste förslaget till stadgar. Styrelsen gör detta och skickar ut förslaget i god tid 
för beslut på ett kommande medlemsmöte och årsmötet 2016/17. 

 
 
Erik Andersson, sekreterare  Ingela Karlsson, justerare 


