
torsdag 11 maj 2017 Minnesanteckningar

Medlemsmöte 1/2017 i Föreningen Lidingökonstnärer

Tid Onsdagen 10 maj 2017
Plats Hemma hos Jacqueline Igestedt, Höjdstigen 5, Lidingö
Närvarande Erik Andersson, Josefine Davidsson, Tora Derkert, Ingrind Hallström, Jacqueline 

Igestedt, Martin Josefsson, Ingela Karlsson, Olga Kreida Smedmark, Elisabeth 
Megner, Inga Sjödin, Lena Sundbeck-Arnäs, Lisaelott Lindberg, Annika Repper, 
Paula Rindborg, Bernadette Schilling, Gisela von Weisz, Catti Åselius Lidbeck. 

Frånvarande 24 medlemmar

1. De föreslagna stadgeändringarna från 2017-02-27 klubbades igenom. Se bilaga 1. För nya 
medlemmar kommer arbetsgruppen Beredningskommittén: Erik Andersson, Josefine 
Davidsson, Martin Josefsson och Catti Åselius Lidbeck att bereda underlagen och presentera 
dessa på ett medlemsmöte för sluten omröstning. Åsikter framfördes att kalla in extern 
sakkunnig för att undvika jäv. 

2. Intern kommunikation Erik slog ett slag för användningen av Facebook internt. Där blir 
kommunikationen enklare att överblick än vid mejl. 

3. Arbetsgrupper. Eftersom både antalet medlemmar och aktiviteter har blivit fler måste ansvaret 
för olika arbetsuppgifter fördelas mellan medlemmarna. Tanken är att arbetsledaren har kontakt 
med styrelsen och tillsammans med sin arbetsgrupp planerar för aktuella evenemang. De olika 
evenemangen genomförs tillsammans med  medlemmarna i föreningen. Vid kommunikation 
kontaktas respektive arbetsgrupp. Se indelningen i bilaga 2. 

4. Kulturveckan. Då Lidingö Stadshus inte kan erbjuda utställningslokaler för den årliga 
Salongen kommer vi i stället att ha den på Galleri Fallera 11 - 30 november. Temat för 
utställningen blir Gränser. Lidingö Kulturvecka pågår 13 - 19 november 2017 och medlemmar 
som önskar delta med Öppen ateljé under den perioden kan anmäla sig till FLK:s 
Marknadsföringsgrupp i augusti för att få sin information/reklam länkad till FLK:s hemsida och 
Facebook. Den som gärna vill ha Öppen ateljé men inte har någon lokal kan höra med övriga 
på Facebook internt. Martin föreslog Ekogården som utställningsateljé för 3 personer.

5. Konstrundan. Antal besökare: ca 2800- 3000 personer. Galleria Fallera noterade att många 
besökare kom från ”andra sidan bron”. Vi deltog i Stockholm Art Week och fanns med på deras 
kartmaterial vilket kan ha bidragit. Generellt ansågs tidpunkten för konstrundan bättre än 
tidigare år, förutom att den krockade med Market.

6. Lidingöloppet. I år har vi planerat att delta med en konstnärlig installation vid Lidingöloppet.  
Det blir en installation av gjutrör i olika längder och med diameter 50 cm. Varje konstnär får 3 st 
rör att utforma efter egen kreativitet. Rören kommer att ställas ut i spåret vid Hustegaholm. Mer 
information om hur och när rören är färdiga för leverans kommer. 

7. Aktuell medlemsutställning. Josefine Davidsson har tillsammans med silversmeden Annika 
Daevel och guldsmeden Helena Edman visning för FLK 17 maj 2017 kl 18-19 av utställningen 
100 ringar på Medeltidsmuseet. De har gjort trettiotre unika ringar var och den hundrade 
gemensamt. Anmälan på Facebook internt.

8. Jacquelines projekt Keramikfat. Vi fick en visning av och idéer om hur det kommande 
gemensamma keramikprojektet ska genomföras i Jacquelin’s ateljé. Det är 31 medlemmar som 
deltar och Jacqueline delar in oss i grupper beroende på vilka tider som passar var och en. Då 
utställningen ska vara klar till nästa konstrunda börjar de första grupperna redan i maj.

Inga Sjödin sekr. Ingela Karlsson, justerat
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