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Styrelsemöte 9/2014 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  12 januari 2015 
Plats  Torsvägen 7, Lidingö 
Närvarande Birgitta Wahlman Laurell (ordf), Erik Andersson (sekr), Ingrid Hallström, Jacqueline 

Igestedt, Elisabeth Megner, Lena Sundbeck-Arnäs och Jonas Torstensson. 
Frånvarande Lucien Brongniart och Olga Kreida Smedmark. 
 

Detta styrelsemöte ägnades åt planeringen av konstrundan 24-26 april 2015 och i vissa 
frågor angående konstsalongen i höst. 
1. Avlidna medlemmar. Fyra medlemmar har avlidit under det gångna året, senast Leif 

Enwall den 15 dec 2014. 
2. Vårt Lidingö. Erik har kontaktat Kalle Kahnlund för att höra om annonsering i Vårt 

Lidingö, som når samtliga hushåll på Lidingö. Vi har ännu inte fått något besked.  
3. Samverkan med medarrangörer. Möte hålls med intressenter i Wijk den 14 jan. 

Birgitta och Jonas deltar. 
4. Försäljning (anskaffa sponsorer). Ansvarig: Jonas med Elisabeth, Erik, Paula, 

Liselott, Edith och Ingela. Ett möte hölls hos Paula den 7 jan då vi diskuterade hur 
försäljningen kan genomföras. Jonas samlar in förslag på potentiella sponsorer från 
deltagarna och sammanställer en lista för att fördela kontaktansvaret. Jonas undersöker 
också om det finns lämpliga skyltställ för broschyrer till rimligt pris, som kan användas 
av oss. Vi förväntar oss ca 30 sponsorer. Aktiviteten skall vara klar vid februari månads 
slut. 

5. Anskaffa lokaler. Stadshuset blir navet för konstrundan. En utställning med ett verk av 
varje deltagare och övrigt informationsmaterial arrangeras. Utställningen bör hängas 
någon vecka före konstrundan så att man kan få information om vem som ställer ut och 
var. 

6. Ta fram grafiskt material och karta. Olga har tagit fram ett utkast som diskuterades. 
Vi ansåg att det nya vikbara förslaget var bra, men kan utvecklas och bli ännu bättre. 
Birgitta och Elisabeth för en dialog med Olga om de synpunkter som kom fram. 

7. Följ upp deltagarlistan i konstrundan. Elisabeth kontaktar de som brukar delta men 
ännu ej anmält sig. 

8. Höstsalongen. Vi diskuterade möjliga tider och beslutade att salongen äger rum 7-22 
nov 2015 i Stadshuset. Temat föreslogs bli ”Stolta stad”, som kan tolkas fritt av 
konstnärerna. Birgitta presenterar förslaget på årsmötet. 

9. Föreningen i sociala medier.  Föreningens Facebook-sida bör aktiveras. Styrelsen 
uppdrog åt Paula att föreslå åtgärder för att få den att fungera i framtiden.  

10. Första samlingen inför konstrundan sker den 21 januari kl 19-21 i Galleri Fallera.  
11. Nästa årsmöte planeras äga rum måndagen den 9 mars 2015. 
12. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 2 mars kl 19:00 hos Birgitta.  
 
Erik Andersson, sekreterare  Birgitta Wahlman Laurell, justerare 

 
 


