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Styrelsemöte 3/2015 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  24 augusti 2015 
Plats  Torsvägen 7, Lidingö 
Närvarande Birgitta Wahlman Laurell (ordf), Erik Andersson (sekr), Ingrid Hallström, Jacqueline 

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

1. Lidingöloppet. Lidingöloppet (25-27 september) har frågat om vi vill medverka i år 
också. Ett möte med Anna Lund, Lidingöloppet, är inplanerat 8 september kl. 14:00. 
Jonas, Olga och Erik Andersson deltar för att diskutera formerna kring genomförandet 
av vår idé att göra en kollektiv målning på duk (tid, plats och finansiering). Den skulle 
sedan kunna vidareutvecklas och visas vid kulturveckan och även användas i någon 
form under Höstsalongen. Stadens tema för årets kulturvecka är ”Mångfald och 
tolerans” och vi skulle kunna använda detta tema även för målningen vid Lidingöloppet 
och Höstsalongen. Vi får i så fall ändra tidigare beslut i samband med medlemsmötet 
den 26 augusti. 

2. Lidingö stads kulturvecka. Infaller 13-17 oktober. Tyvärr finns ingen möjlighet att 
samordna med höstsalongen men Olga tar fram ett informationsblad, som kan delas ut 
och som marknadsför även Höstsalongen. Vi bör också hänga upp målningen från 
Lidingöloppet vid Stadshusets entré. Vi har tidigare beslutat (se protokollet 1/2015) att 
medverka vid kulturveckan 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. Erik lämnar underlag till Olga om 
föreläsningen. 

3. Höstsalongen. Salongen äger rum 7 till 22 november. Lena Sundbeck-Arnäs har 
kontaktat Torun, som gärna tar huvudansvaret för hängningen tillsammans med henne 
och Jaqueline. Vi bör också ha kompletterande arrangemang. Redan i fjol föreslog Py 
att vi skulle arrangera en föreläsning om Hertha Hilfon men det känns inaktuellt idag 
efter sommarens Liljevalchsutställning. Ett annat tänkbart arrangemang är att visa 
någon eller några av Göran Gunérs filmer. Vi har kontaktats av honom med ett 
erbjudande om att visa hans konstfilmer. Olga har tittat på de filmer Göran lämnat som 
förslag och vi beslöt gå vidare med denna idé. Birgitta kontaktar Göran Gunér för 
samråd. Elisabeth har tipsat om att Anne-Lie Larsson Ljung kanske skulle kunna göra 
en intressant programpunkt och hon föreslogs gå vidare med denna idé. Birgitta 
kontaktar Ålands konstförening och erbjuder dem att ställa ut 15 verk. Sista 
anmälningsdag för deltagande är 1 oktober kostnaden blir 200 kr per utställare. Vi 
bedömer att tre verk per utställare kan hängas. Olga hör med Roman om han har 
möjlighet att ta emot inlämnade verk. Vernissagen blir 7 november kl. 13:00. Olga 
kollar priser för annonsering och tar fram inbjudningen, som distribueras via mejl. Vi 
bör undersöka möjligheterna att använda olika föreningars medlemsregister, t ex 
Hembygdsföreningen och Millesgårdens Vänner. 

4. 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 och plats för 
inlämning av verk för bedömning. Olga hör med Roman om vi kan göra utvärderingen 
hos honom. 

5. 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. 

6. 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 
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och hur det ser ut för att sedan kunna sammanställa och publicera viss information på t 
ex hemsidan. Han har sammanställt en förteckning över alla medlemmar i föreningens 
historia (180 personer) och skannat in de verksamhetsbeskrivningar som finns sparade 
där från år 1957-2014 (47 dokument). Tyvärr har arkivet stora luckor och 
medlemsförteckningen är lite osäker beträffande årtal. Men den ger ändå en bild som 
det kunde vara intressant att förmedla vid ett framtida medlemsmöte. Det vore också 
bra om några av de äldre medlemmarna kunde bidra vid detta tillfälle.  

7. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 22 september kl 19:00 hos Birgitta.  
8. Nästa medlemsmöte äger rum onsdagen den 26 augusti kl 18:00 hos Roman. 

 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Birgitta Wahlman Laurell, justerare 

 
 


