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Medlemsmöte 3/2016 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  Onsdagen 5 oktober 2016 
Plats  Hemma hos Jacqueline Igestedt, Höjdstigen 5, Lidingö 
Närvarande Erik Andersson, Torun Bjurman, Ingrid Hallström, Jacqueline Igestedt, Martin 

Josefsson, Ingela Karlsson, Olga Kreida Smedmark, Jonas Melcherson, Inga Rydén, 
Inga Sjödin, Lena Sundbeck-Arnäs, Liselott Lindberg, Annika Repper, Paula Rindborg, 
Jannike Simonsson, Bernadette Schillings, Gisela von Weisz, Catti Åselius Lidbeck, 
och Roman Redz. 18 medlemmar (inkl. tre nya) 

Frånvarande 24 medlemmar (inkl. två nya) 
 

1. Nya medlemmar. Tre nya medlemmar hälsades välkomna. De närvarande var Jonas 
Melcherson, Annika Repper och Jannike Simonsson. Därtill kommer Tora Derkert och 
Leif-Erik Nygårds som inte hade tillfälle att närvara på kvällens möte.  

2. Konstrundan. Vi tidigarelägger konstrundan nästa år till veckoslutet 24-26 mars 2017. 
Det innebär att förberedelserna måste starta omedelbart. På grund av stadshusets 
ombyggnad kommer vi inte att kunna utnyttja några lokaler där för presentations-
utställningen. Vid handuppräckning visade det sig också att åtta av de närvarande 
medlemmarna önskade ställa ut i annan lokal än den egna ateljén. Det innebär att 
lokalfrågan måste lösas med högsta prioritet för att konstrundan skall kunna 
genomföras. Vissa sonderingar har gjorts redan. Dialog förs t ex med Foresta, vilket 
ansågs vara en bra lösning om kostnaden blir rimlig. Förberedelsearbetet fortsätter nu i 
olika arbetsgrupper enligt nedan. 

3. Arbetsgrupp Lokaler. Består av Ingela, Inga S, Liselott, Bernadette och Jonas M 
(kollar med Skogshem & Wiik). Kontakt skall tas med Lidingö Museum.  

4. Arbetsgrupp Media. Paula svarar för information på Instagram och Facebook.  
5. Arbetsgrupp Sponsorer. Samtliga utställare delar på uppgiften att kontakta tilltänkta 

sponsorer. P g a oklarheter beträffande utställningsmöjligheter kan inte gruppen samlas 
förrän vi har ett besked från Lokalgruppen att projektet är genomförbart utan 
stadshuset. 

6. Arbetsgrupp Banderoll och flaggor. Annika ansöker om tillstånd och Martin samt  
Jonas M hjälper till att hänga upp banderollen. Vi bör också checka upp tillgången på 
vägvisare och flaggor. 

7. Arbetsgrupp Trycksaker och annonsering. Olga har rutin på detta, men måste få 
underlag från utställarna senast sista januari. Hon mejlar instruktion om detta. Trycket 
skall vara klart i mitten av februari. 

8. Arbetsgrupp Efterfest/Vernissagefest. Vi planerar en fest med utställare, 
medarrangörer och sponsorer. Antingen en traditionell efterfest eller en vernissagefest. 
Paula, Liselott och Jannike tar hand om denna.  

9. Projekthjälpmedel. Erfarenheterna från alla tidigare konstrundeprojekt finns numera 
dokumenterade och tillgängliga för alla medlemmar på hemsidan under ”internt”. Alla 
projektmedlemmar uppmanas att gå in där och läsa ”projektmall” och ”projektgraf”. 
Tidsförhållandena i projektexemplet måste dock tidigareläggas en månad för att vi skall 
gå i mål i slutet av mars.  
 

  


