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Styrelsemöte 10/2014 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  2 mars 2015 
Plats  Torsvägen 7, Lidingö 
Närvarande Birgitta Wahlman Laurell (ordf), Erik Andersson (sekr), Ingrid Hallström, Jacqueline 

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

1. Årsmötet. Det finns förslag på att höja medlemsavgiften nästa år. Vi enades om att 
föreslå en försiktig höjning till 250 kr. Temat för höstsalongen diskuterades och ett 
förslag som vann gillande var ”Hem”, som ger stort utrymme för egna tolkningar. En 
fråga som bör diskuteras är hur vi kan vitalisera föreningens inre liv, dvs möten och 
socialt utbyte mellan konstnärerna. Ett förslag är ”konstnärskvällar”. Se nedan p. 3 

2. Efterfest till konstrundan. Vi beslutade att bjuda in till efterfesten tisdagen den 5 maj 
kl 18:00 hos Jaqueline. 

3. Konstnärskvällar. Olga berättade att Roman Redz erbjudit att vi träffas i hans hem för 
interna möten. Det skulle ge oss tillfällen att träffas och genomföra enkla program 
regelbundet. Olga kontaktar Roman och hör om lämpliga tider för dessa möten, som 
skulle kunna planeras in någon gång per månad. 

4. Försäljning (anskaffa sponsorer). Ansvarig: Jonas med Elisabeth, Erik, Paula, 
Liselott, Edith och Ingela. Vi har sålt till 19 sponsorer i dagsläget och måste fortsätta 
försäljningen denna vecka för att nå målet 30. 

5. Lidingö stads kulturvecka. Infaller 13-17 oktober. Tyvärr finns ingen möjlighet att 
samordna med höstsalongen. Vi bör dock medverka på något sätt. Ett förslag är att 
föreslå ett inslag i form av en föreläsning på temat ”Värdet av konst”. Erik bevistade 
nyligen ett föredrag av forskaren på Handelshögskolan och konstnären Erik Modig, som 
på ett intressant och trevligt sätt berättade om vilken forskning som finns på området 
och att det finns vetenskapliga belägg för konstens värde även bortsett från de rent 
pekuniära. Erik kontaktar föredragshållaren för att höra om möjligheterna att genomföra 
en sådan programpunkt i samverkan med oss.  

6. Priser för konstrebusen. Vi diskuterade om vi skulle ha flera mindre eller ett rejält 
presentkort och fastnade för det senare. Priset bör vara ett presentkort på 5000 kr till 
först öppnade rätta lösning. 

7. Följ upp deltagarlistan i konstrundan. Birgitta klarar ut eventuella oklarheter i 
deltagandet. Alla anmälda skall ha betalt avgift för deltagande. 

8. Tider vid konsthelgen. Utställningen i stadshuset öppnar lördagen18 april, men den 
officiella invigningen blir tisdagen 21 april. 

9. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 30 mars kl 19:00 hos Birgitta.  
 
Erik Andersson, sekreterare  Birgitta Wahlman Laurell, justerare 

 
 


