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Styrelsemöte 2/2015 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  11 juni 2015 
Plats  Torsvägen 7, Lidingö 
Närvarande Birgitta Wahlman Laurell (ordf), Erik Andersson (sekr), Ingrid Hallström, Elisabeth 

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

1. Utbyte med Ålands konstförening. Vi har blivit kontaktade av Ålands konstförening 
med frågan om vi önskar delta i ett utbyte i fråga om att ställa ut hos varandra och 
eventuellt andra aktiviteter, som ateljévisit, sevärdheter eller annat. Ingrid och Birgitta 
har träffat Ålands konstförenings representant. Vi pratade om detta förslag: 
Några från Ålands förening inbjuds att ställa ut tillsammans med oss under 
Höstsalongen. Det passar bra med vårt tema Fritt fram. Vi erbjuds i gengäld att ställa ut 
i Ålands konstförenings galleri Norra dörren, som är inhyst i museets lokaler i centrala 
Mariehamn, i slutet av maj eller försommaren 2016. Vi är välkomna dit för att 
rekognosera och träffa dem redan i sommar. 
Alla detaljer återstår att göra upp, såsom antal konstnärer, antal verk, eventuell 
utställningsavgift på deras galleri, försäljningshantering, marknadsföring etc. 
Detta borde kunna ge en del i konstnärligt utbyte. Dessutom är det ett enkelt 
arrangemang från vår sida om de kan vara med vid höstsalongen. Styrelsen beslöt att 
Birgitta svarar ålänningarna att vi är positivt inställda till projektet och utsåg Ingrid 
Hallström till projektledare.  

2. Lidingöloppet. Lidingöloppet (25-27 sept) har frågat om vi vill medverka i år också. 
Det är kort om tid och en upprepning av fjolårets upplägg känns inte aktuellt och man 
vill ha snabbt svar för förberedelserna. Styrelsen diskuterade om vi kunde samordna 
med aktiviteten nedan under kulturveckan, kollektiv målning på duk på rulle. Idén tas 
med Lidingöloppet. Birgitta ställer också frågan till medlemmarna i sitt ”sommarbrev” 
om någon har en lätt genomförbar idé. 

3. Lidingö stads kulturvecka. Infaller 13-17 oktober. Tyvärr finns ingen möjlighet att 
samordna med höstsalongen. Vi diskuterade möjligheterna att göra en kollektiv målning 
på duk, som kunde hängas upp i Centrumparken (den med stenstolarna mellan 
biblioteket och stadshuset). Den skulle kunna bli ett verk för marknadsföringen av 
Höstsalongen också.  
Vår medverkan vid kulturveckan får diskuteras vidare efter sommaren. Kanske våra 
medlemmar med erfarenhet från scenografi har några idéer om vad vi skulle kunna 
göra? Det känns angeläget att visa publiken något nytt utöver våra traditionella 
konstuttryck. 
Vi har tidigare beslutat (se protokollet 1/2015) 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.  
Höstsalongen. Salongen äger rum 7 till 22 november. Formerna för utställningen måste 
diskuteras och beslutas efter sommaren. Lena Sundbeck-Arnäs utsågs till uppdraget att 
hänga utställningen. Hon kontaktar de hon kan behöva hjälp av, i första hand Torun och 
Jacqueline. Vi bör också ha kompletterande arrangemang. Redan i fjol föreslog Py att vi 
skulle anordna en föreläsning om Hertha Hilfon. Frågan är om det fortfarande är 
aktuellt mot bakgrund av att det äger rum en stor Hilfonutställning på Liljevalchs 
konsthall i sommar? Alla som är intresserade har väl varit där? Elisabeth kontaktar Py 
om detta.  
Vi har också kontaktats av filmaren Göran Gunér med ett erbjudande om att visa hans 
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konstfilmer, vilket är ett tänkbart arrangemang. Olga tittar på de filmer Göran lämnat 
som förslag och gör ett utlåtande. 

4. Konstrundan. Ekonomin för årets konstrunda har nu summerats och visar på ett 
glädjande överskott på hela: 27000 kr. Det kommer sig i första hand av 
kulturförvaltningens och medarrangörernas något högre bidrag genom att vi ökade 
informationsspridningen genom bilagan i Mitt i.  

5. Projekthandboken. Birgitta skriver texten och infogar de erfarenheter som inkommit 
vid konstrundan. Beskrivningen arbetas ihop med den grafiska beskrivning av 
projektmodellen som tagits fram tidigare av Erik. Beskrivningen kan sedan remitteras 
till ett urval medlemmar och fastställas av styrelsen. Förteckningar över befintligt 
material (flaggor, skyltar etc) infogas som bilagor. 

6. Hemsidan. Lösningen till konstrebusen saknas och bör läggas in snarast. Vi bör också 
ha en möjlighet att uppdatera hemsidan när Roman inte är tillgänglig. Olga kan ta på sig 
den rollen och kontaktar Roman.  

7. Intagning av nya medlemmar äger rum veckoslutet 17-18 oktober enligt samma rutin 
som beslöts och tillämpades förra året. Siv Björkman bjuds in som extern bedömare 
även i år. Informationen på hemsidan kompletteras med tidpunkter för inlämning av 
verk för bedömning.  

8. Medlemmar som varken meddelat utträde eller betalat medlemsavgift. Birgitta 
tillskriver ett par medlemmar med vanligt brev (e-posten kanske inte nått dem) och 
frågar om de vill kvarstå som medlemmar i föreningen. 

9. Arkivet. Erik har besökt Lidingö stads arkiv där vår dokumentation från föreningens 
start finns bevarad. Avsikten med besöket var att få en bild av vilket material som finns 
och hur det ser ut för att sedan kunna sammanställa och publicera viss information på t 
ex hemsidan. I första hand vore det intressant att sammanställa en förteckning över alla 
Lidingökonstnärer genom åren och när de var verksamma. Ibland får vi frågor från folk 
som har tavlor av Lidingökonstnärer och som vi gärna vill kunna besvara. Styrelsen 
beslöt att Erik får lov att låna hem dokumentation från arkivet över sommaren och göra 
en digital sammanställning t ex en medlemsförteckning i en Excel-fil. Vissa dokument 
kan eventuellt också skannas in. Dokumentationen finns endast i hand- eller 
maskinskriven form idag. När det gäller publicering måste hänsyn tas till PUL med 
avseende på sekretessbestämmelser. 

10. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 24 augusti kl 19:00 hos Birgitta.  
11. Nästa medlemsmöte äger rum onsdagen den 26 augusti kl 18:00. Olga kollar med 

Roman om vi kan träffas hos honom.  
 
 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Birgitta Wahlman Laurell, justerare 

 
 


