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Styrelsemöte 8/2017 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 2 november 2017 kl 18:00 - 20:30  
Plats Värdshusvägen 1, Gåshaga
Närvarande Ingela Karlsson(ordf), Inga Sjödin(sekr) Bernadette 

Schillings, Liselott Toresdotter Lindberg, Jacqueline 
Igestedt, Olga Kreida Smedmark, 

Frånvarande Jonas Melcherson, Jonas Torstensson

1. Höstsalongen på Galleri Fallera (GF) med temat Gränser, 11 
november - 2 december. Anders Odéen från GF kontaktade Ingela och 
menade att utställningen endast ska pågå fram till 27 november, 
anledningen var något oklar. Vid mötet den 1 oktober på galleriet 
bestämdes dock datumet 2 december, vilket vi även annonserar om. 
För att dra mer folk till utställningen, då konkurrensen med 
julmarknader är stor, bestämdes att den tänkta finissagen den 2 
december i stället blir öppet hus på GF den 29 november kl 17:00 - 
20:00 då FLK bjuder på glögg, kakor, ost och eventuellt musik. 

2. Föreläsning A Woman, a Vision. Föreläsningen handlar om 
amerikansk konst från The Whitney Museum, New York som 
Bernadette Schillings på uppdrag av Linnéuniversitetet i Växjö besökt 
och utarbetat undervisningsmaterial för. Då vi ansåg föreläsaren i detta 
fall vara extern bestämdes ett arvode om 2500 kr. 

3. Installation av rör på Långängen. Miljö- och Stadsbyggnadskontoret 
hade möte den 18 november och vi har fått ett muntligt beslut att ställa 
ut våra gjutrör i Naturområdet under Kulturveckan. Utplaceringen ska 
ske den 11 och 12 november kl 09:00 då Ingela och Bernadette 
organiserar det hela. 

4. Installation - kartan/tävlingen. Jonas M. har skapat en tävling med 
karta över Långängen som underlag. Kartan ska distribueras på 
hemsidan och på Kulturkalendern samt på gjutrör som ställs ut i 
centrum ev. vid Pressbyrån, vid Stockby anslagstavla/Ekogården och 
vid Långängens anslagstavla. Installationen kommer även att 
annonseras på Lidingösidan, MittiLidingö, Alltomstockholm, 
Visitstockholm med kartan som bild och länk till hemsidan. 

5. Medarrangörsmöte inför 2018 Priserna för medarrangörerna måste 
ses över. Nuvarande priser är inte enhetliga baserat på utrymme för 
text och bild. Planerat möte: den 12 december kl 18:00 i 
Medborgarskolan inför vårens konstrunda då bl.a. Ingela, Olga, 
Liselott, Bernadette och Inga deltar från FLK. 

6. Öppna ateljéer den 23-25 mars 2018 Liselott undersöker om det finns 
möjligheter att ha samlingsutställningen i Villa Oldenburg under 2 
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veckor, 19-25 mars. Olga undersöker med Jonas T var vi kan tillverka 
nya flaggor med den nya loggan. 

7. Gällivare konsthall har genom Zete uttryckt intresse av ett samarbete 
med FLK och ställa ut vårt hösttema Gränser och de keramiska 
skålarna. 

8. Hemsida och logga. Ett utkast till det pågående arbetet med ny 
hemsida och logga presenterades. Marknadsföringsgruppen räknar 
med att kunna presentera detta för medlemmarna under november för 
synpunkter. 

9. Skålprojekt med Jacqueline. Målet är att ställa ut de skålar som har 
en konstnärlig kvalitet till försäljning. Försäljningsarvode till Jacqueline 
är 30 %. 

10.Företagsgruppen har börjat diskutera olika upplägg för försäljning och 
uthyrning av FLK-konst som ska annonseras på hemsidan. Då vi f.n. 
har ett projekt att utveckla tillsammans med konferensanläggningen 
Skogshem & Wijk och som ska starta redan i januari 2018 föreslår 
styrelsen att arbetsgruppen börjar med att organisera detta. Inga ger 
återkoppling till arbetsgruppen. 

Inga Sjödin, sekreterare Ingela Karlsson, justerat

 
I skrivande stund har vi fått skriftligt tillstånd att ställa ut gjutrören på Långängen (se punkt 3 ovan)


