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Projektmöte Öppna Ateljéer i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  Måndag 9 januari 2017 
Plats  Galleri Fallera, Sticklingevägen, Lidingö 
Närvarande 16 anmälda medlemmar: Erik Andersson, Erik Anker, Lena Boije Anker, Torun 

Bjurman, Tora Derkert, Ingrid Hallström, Jacqueline Igestedt, Ingela Karlsson, Liselott 
Lindberg, Zete Lundin, Elisabeth Megner, Inga Rydén, Bernadette Schillings, Jonas 
Torstensson, Gisela von Weisz, Catti Åselius Lidbeck och Anders Odéen (Galleri 
Fallera).  

Frånvarande 10 anmälda medlemmar. Magdalena Denker, Martin Josefsson, Annika Repper, Paula 
Rindborg, Jannike Simonsson, Inga Sjödin, Marie von Kraemer, Olga Kreida 
Smedmark, Leif-Erik Nygårds och Py Wernstedt. Kevork har sagt att han avser att 
delta, men har inte anmält sig ännu (Ingela kontaktar honom för besked). 

 
1. Mötets syfte. Detta var det första mötet med anmälda deltagare i årets upplaga av 

konstrundan på Lidingö. Mötets huvudsakliga syfte var att klargöra ansvaret och 
uppgifterna för de olika arbetsgrupperna. På grund av stadshusets ombyggnad har vi 
flyttat presentationsdelen av utställningarna till Galleri Fallera. Därför ägde mötet rum 
där och Anders Odéen deltog för diskussioner om organisation och marknadsföring.  

2. Öppna ateljéer. Vi beslöt att använda namnet ”Öppna ateljéer” vid annonsering mm 
och tidigarelägger evenemanget till veckoslutet 24-26 mars 2017. Det innebär att 
förberedelserna måste starta omedelbart. Presentationsutställningen i Galleri Fallera 
kommer att starta redan den 11 mars och vara öppen fram till och med 26 mars. 
Preliminärt blir vi 27 deltagare, vilket är rekord. Inlämning av 1-2 små/medelstora verk 
skall ske under måndagen den 6 mars. Galleri Fallera ansvarar för hängningen. 

3. Arbetsgrupp Lokaler. Genom Galleri Falleras medverkan är lokalfrågan i huvudsak 
löst. Lokal för Magdalena, Martin, Torun och Annika är inte klar i dagsläget. 

4. Arbetsgrupp Media. Ingela och Olga samordnar alla aktiviteter. Nästa vecka hålls ett 
möte där Lidingö stad och potentiella medarrangörer medverkar. Då kan man diskutera 
deras medverkan. Vi har sedan tidigare ett antal medarrangörer som bör kontaktas. Vi 
diskuterade omfattningen av annonseringen och spridning av information. I huvudsak 
får vi följa tidigare omfattning. Vissa har tryck- och distributionsdatum som det är 
viktigt att ta hänsyn till. Det gäller Hembygdsföreningen, Vårt Lidingö, Lidingö 
Magasin med flera. Omfattningen av annonsering beror i hög grad på vilken budget vi 
har. Vi bör överväga om spridning av kartan via Östermalmsnytt (Mitt i) lönar sig. All 
gratis annonsering via kalendarier prioriteras och samordnas med Galleri Fallera. 

5. Arbetsgrupp Facebook och Instagram. Paula svarar för informationen på nätet. Hon 
ger också instruktion till medlemmar hur man praktiskt genom t ex delning får maximal 
spridning på de notiser som läggs ut på sociala medier. Galleri Fallera kommer också 
att använda sitt ordinarie nätverk för spridning av information om evenemanget. Anders 
påpekade vikten av att alla deltagare utnyttjar sina egna nätverk för att sprida 
informationen så mycket som möjligt.  

6. Arbetsgrupp Sponsorer. Samtliga utställare delar på uppgiften att kontakta tilltänkta 
sponsorer. Erik Andersson samlar in alla försäljningar av sponsorskap och 
vidarebefordrar materialet till Olga för kartan. Han sprider också det underlag för 
säljarna som vi tog fram i fjol. Ingela vidarebefordrar den lista över sponsorkontakter 
som upprättades vid senaste mötet till Erik, som kompletterar den och skickar ut den till 
alla. Försäljningen måste genomföras i januari för att Olga skall hinna lägga in dem i 
kartan. Gisela kontaktar bordsuthyrarna med ett erbjudande om att tillhandahålla 
porslinet till Kickoff den 9/3 i utbyte mot att de får stå som sponsorer på kartan.  

7. Arbetsgrupp Banderoll och flaggor. Annika har ansökt om tillstånd. Martin samt 
Jonas M hjälper till att hänga upp banderollen. Lena och Erik har också erbjudit sig att 
hjälpa till. Ingrid gör en inventering av flyers och vägvisare och sammanställer behovet. 
Jonas beställer nya vid behov. 
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8. 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. 

9. Arbetsgrupp Kickoff. Vi planerar en Kickoff den 9 mars kl 17-21 med utställare, 
medarrangörer och sponsorer i samband med öppnandet av presentationsutställningen i 
Galleri Fallera. Paula, Liselott, Torun och Jannike tar hand om detta i samverkan med 
galleriet.  

10. 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.  

11. Lidingö centrumförening. Den 17-19 februari kommer det att genomföras ett 
kulturevenemang i centrumföreningens regi. Vi har erbjudits att medverka genom att 
ställa ut konst i skyltfönstren 11-19 februari och anmälan har tagits emot av Ingela, som 
återkommer med instruktioner för deltagandet. Vi planerar, liksom i höstas, att delta 
med en tipsrunda. Ingela, Jaqueline och Catti planerar detta. 

12. Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2017: 250:- kr, samt anmälningsavgiften 
till Öppna ateljéer 500:- snarast på plusgiro nr 51 38 37-5. Kom ihåg att skriva ert 
namn på inbetalningen. 

13. Nästa projektmöte. Alla deltagare i Öppna ateljéer träffas för uppföljning i Galleri 
Fallera onsdag 25 januari kl 18:00. 
 

  


