
måndag 18 september 2017 Minnesanteckningar

Tid  2017 onsdagen den 13 september 2017
Plats Medborgarskolan Stockholmsvägen 62, Lidingö
Närvarande Erik Andersson, Tora Derkert, Ingrid Hallström, Jacqueline Igestedt, Ingela 

Karlsson, Olga Kreida Smedmark, Inga Sjödin, Liselott Toresdotter Lindberg, Zete 
Lundin, Marie von Kraemer, Annika Repper, Paula Rindborg, Inga Rydén, Jannike 
Simonsson, Lena Sundbeck-Arnäs, Gisela von Weisz, Catti Åselius Lidbeck. 

Frånvarande 24 medlemmar

1. Beredningskommittén. Erik Andersson tog rollen som arbetsledare under Martins sjukdom 
och Olga hoppar in i år. Gruppen bestämmer senast datum för ansökan och informerar Roman 
om detta för hemsidan. Om inlämning ska ske fysiskt ordnar gruppen med lokal.

2. Skogshem & Wijk. Vi har blivit erbjudna att disponera över och ta hand om utställningar av 
medlemmars konst på plan -1 där 3 konferenslokaler ligger. Villkoret är att vi sköter detta själva 
och att vi kontinuerligt varierar utställningen. Detta gäller både vägghängd konst, skulpturer, 
glas, keramik och smycken. Dock måste var och en försäkra sin konst. De ser gärna att vi 
organiserar vernissager eller olika aktiviteter gärna i samband med byte av konsten. 
Utställningen är tänkt att starta den 14 oktober då S&W organiserar Lidingömässan. Då kan vi 
även få delta med ett bord där vi kan lägga presentationsmaterial. Flera idéer om hur vi kan 
ordna företagskontakter, staging, skapa en portfolio, hyra ut konst, osv diskuterades. En ny 
Arbetsgrupp bildades för att konkretisera dessa idéer där Jannike, Marie, Paula och Catti skulle 
ingå. (se bilagan Arbetsgrupper)

3. Stiftelsen Oldenburgska huset. Robert Hallenborg, ny ordf. i Hembygdsföreningen har 
kontaktat FLK med önskan om samarbete när det tänkta Kulturhuset blir klart. Han vill ha 
förslag på vad vi kan bidra med. Vi har erbjudit oss att arrangera bl.a. konstkurser, föredrag och 
utställningar. Ingen hyra ska tas ut; den ska kommunen ev. stå för, men en inträdesavgift 
kommer att begäras. Förutom FLK kommer även Lidingö Museum att flytta dit och det fanns 
förslag på att Ögruppen skulle sköta kaféet. I övrigt anställs en chef och två assistenter. Lidingö 
stad ger då ett lönebidrag. Mer information finns att läsa på Lidingö stads hemsida ”Kulturhus - 
utopi eller möjlighet”. 

4. Höstsalongen blir på Galleri Fallera med temat Gränser, 11 november - 2 december. Vi satsar 
på att nå många besökare under Kulturveckan 13 - 18 november då vi har både information 
och annons om vår utställning på Galleri Fallera. Vi har även tagit med Öppna ateljéer 17-19 
november. Den som är intresserad av att hålla öppen ateljé kan även kontakta kommunen för 
att få med en egen annons i Kulturkalendern. Material till den tryckta upplagan bör vara Kultur 
& Fritid tillhanda i slutet av september. Vernissagefesten bokar vi in den 11 november kl 17:00. 
Ingela undersöker även om gjutrören från vår installation under Lidingöloppet kan placeras ut 
Stockby - Långängen som ett event. Marie föreslog att Fritidsförvaltningen skulle ordna med 
någon tävlingsaktivitet för att dra folk till spåret. 

5. Lidingöloppet. Den 21 september kl 08:00 hämtas rören från Bernadette och transporteras till 
Grönstavägen. De som kan transportera själva ska vara där senast kl 10:00. Då monterar vi 
våra rör med armeringsjärn och slägga! OBS, fler släggor behövs. Ett vaktschema (mejlas) 
bestämdes: 10-14 resp. 14-18 fredag - söndag. De frånvarande blev tilldelad en tid. Den som 
behöver byta ordnar detta direkt med annan deltagare. Rören ska monteras ner den 24 kl 
17:30 och transporteras till Bernadette för förvaring. Där vi ska hjälpa till med avlastningen. 

Inga Sjödin, sekreterare Ingela Karlsson, justerat

http://lidingo.se/toppmeny/kulturfritid/kultur/lidingokulturvecka.4.3d9bae7815386492125b5bd.html

