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Styrelsemöte 1/2015 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  27 april 2015 
Plats  Torsvägen 7, Lidingö 
Närvarande Birgitta Wahlman Laurell (ordf), Erik Andersson (sekr), Ingrid Hallström, Elisabeth 

Megner och Lena Sundbeck-Arnäs. 
Frånvarande Jacqueline Igestedt, Olga Kreida Smedmark och Jonas Torstensson. 
 

1. Konstrundan avslutad. Samtliga konstnärer som styrelsen varit i kontakt med 
upplevde årets konstrunda som mycket positiv. Antalet räknade besökare var knappt 
tvåtusen. Försäljningen fördelade sig ojämnt, men ca 170 tkr har inrapporterats hittills. 
Vi återkommer med mera exakta siffror i en utvärderingsrapport senare. Varje 
arbetsgrupp tar fram förslag på förbättringar till kommande år. 

2. Konstrebusen. Vid dragning av konstrebusen tillföll vinsten Gudrun Paulin, som kan 
hämta ut sin vinst hos någon av konstnärerna. Birgitta kontaktar henne och ordnar med 
ett presentkort. 

3. Efterarbete. Var och en av deltagarna ansvarar för att avlägsna flaggor och skyltar som 
man satt upp. Tills vidare får man själv ta hand om dessa. Lagringsplats för gemensamt 
material diskuteras i styrelsen och det kanske löser det sig framåt hösten.  Erik mejlar 
till de deltagare som inte lämnat in besöksstatistik.  

4. Konstnärskvällar. P g a andra aktiviteter och resor har inget beslutats ännu. Olga 
kontaktar Roman och hör om lämpliga tider för dessa möten, som skulle kunna planeras 
in någon gång per månad. 

5. Lidingö stads kulturvecka. Infaller 13-17 oktober. Tyvärr finns ingen möjlighet att 
samordna med höstsalongen. Vi kommer dock att medverka genom att ansvara för en 
föreläsning ”Värdet av konst” av forskaren vid Handelshögskolan Erik Modig, som 
berättar om vilken forskning som finns på området och att det finns vetenskapliga 
belägg för konstens värde även bortsett från de rent pekuniära. Föreläsningen är 
inbokad 14 oktober kl 18 i Stadshuset. Föreläsningsarvodet betalas av 
kulturförvaltningen. 

6. Föreläsning på höstsalongen. Salongen äger rum 7 till 22 november. En föreläsning 
om Hertha Hilfon har föreslagits av Py. Elisabeth kontaktar Py om detta.  

7. Tema till höstsalongen. Många har gillat idén med ett tema. Elisabeth föreslog ”Fritt 
fram” som tema för utställningen. Det lämnar öppet för tolkning och den egna fantasin 
att utforma ett konstverk. Styrelsen gillade förslaget och beslutade att anta det. 

8. Avflyttade medlemmar. Hasan Erdemir och Liv Due har meddelat att de flyttat till 
annan ort och slutar som medlemmar. I samband med konstrundan togs några kontakter 
med nya kandidater för medlemskap. De får ansöka enligt de regler som finns på 
hemsidan. 

9. Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 11 juni kl 19:00 hos Birgitta.  
 
Erik Andersson, sekreterare  Birgitta Wahlman Laurell, justerare 

 
 


