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Inga Sjödin

 Projektmöte Lidingöloppet i Föreningen Lidingökonstnärer  
Tid  Tisdagen den 15 augusti 2017 
Plats  Hos Jacqueline Igestedt, Höjdstigen 5, Lidingö 
Närvarande Erik Andersson, Torun Bjurman, Tora Derkert, Jacqueline Igestedt, Ingela Karlsson, 

Marie von Kraemer, Jonas Melcherson, Paula Rindborg, Inga Sjödin, Bernadette 
Schillings, Jonas Torstensson, Catti Åselius Lidbeck,  

1. Mötet var utlyst för att diskutera detaljerna kring installation under Lidingöloppet 
men då ansvarig på Lidingöloppet drog sig ur idag, av något oklara skäl, diskuterades 
istället hur vi kan gå vidare och genomföra installationen.  

2. Jonas T tar kontakt med Thomas, VD på Lidingöloppet och Ingela kontaktar John 
Svensson och Mattias Tjeder.  

3. När vi fått positivt svar återstår att hitta en lämplig placering för installationen. Om 
vi inte kan lösa situationen satsar vi på installation under Kulturveckan i november.  

4. Hittills har följande medlemmar anmält sitt intresse för att delta: 
  Bernadette 
  Catti 
  Elisabeth  
  Erik Andersson 
  Ingela 
  Inga S 
  Jacqueline 
  Jonas M 
  Jonas T 
  Liselott 
  Marie 
  Martin 
  Olga 
  Paula 
  Tora  
  Torun 
   
5. Rören är levererade och finns för avhämtning hos Jacqueline. Leveransen stämmer 

inte med beställningen men Bernadette kommer att reklamera och förhandla priset då 
de bl.a. inte var kapade i beställda mått.  

6. De som inte har möjlighet att hämta rören för att bearbeta dem i egen ateljé kan göra 
detta hos Jacqueline i hennes carport. OBS,  ta med skyddsmaterial så ni inte förstör 
markbeläggning osv.  

7. Rören kan bearbetas med fritt valt material men inget som skadar människor och 
natur. Olika förslag på färg diskuterades: grundfärg för utomhusmålning, sprayfärg 
för graffiti. Färgen måste vara vattentålig om det regnar under installationen.  

8. När rören är klara skickar ni bilder till Bernadette och Ingela som planerar 
installationen.  

9. Jonas M fotograferar rören när de har fått sin konstnärliga prägel och står samlade 
hos Jacqueline samt är på plats i spåret. Marknadsgruppen lägger ut annonser om 
eventet.  

Inga Sjödin, sekreterare  Ingela Karlsson, justerat 


