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Styrelsemöte 4/2015 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  5 oktober 2015 
Plats  Torsvägen 7, Lidingö 
Närvarande Birgitta Wahlman Laurell (ordf), Erik Andersson (sekr), Ingrid Hallström,. Elisabeth 

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

Torstensson. 
 

1. Kollektivmålningen vid Lidingöloppet. Kollektivmålningen genomfördes som 
planerat i restaurangtältet i Grönsta. Resultatet blev överraskande bra och 
arbetsprocessen med tiotalet konstnärer, som arbetade samtidigt på en tiometersduk, 
upplevdes positivt av de medverkande. Roman har dokumenterat duken i ett 
panoramafoto och lägger ut bilder på hemsidan. Elisabeth framkastade idén att skicka in 
målningen som ett bidrag till Liljevalchs vårsalong 2016, vilket beslutades. Vi bedömde 
att även om målningen inte blir antagen har den ett i sammanhanget relativt stort 
uppmärksamhetsvärde, som ger föreningen goodwill. Erik skickar in mejlansökan med 
Romans foto. Ansökan måste ske senast den 16 oktober.  

2. Lidingö stads kulturvecka. Infaller 13-17 oktober. Vi upprepar konceptet med 
kollektivmålning på tiometersduk, som sätts upp på ställningen utanför stadshuset på 
lördagen den 17 oktober med start kl 12. I övrigt deltar vi i kulturveckan genom 
värdskapet för ett föredrag av Erik Modig med titeln ”Värdet av konst” onsdagen 14 
oktober kl 18. Erik mejlar alla medlemmar om att det är angeläget att de själva kommer 
och lyssnar samt sprider information om föredraget genom sina nätverk. Erik fångar 
också den tråd som en ny journalist på MittiLidingö lagt ut på Facebook, där hon ber 
om tips för artiklar. Birgitta håller i kontakterna med stadshuset, bland annat om vi kan 
få bidrag till duk och färg för målningen. Frågan om var vi eventuellt skulle kunna 
hänga duken från Lidingöloppet är olöst. Elisabeth sammankallar alla som krävs för att 
flytta ställningarna från garaget till uppställningsplatsen samt uppsättning av duken. 
Hon svarar också för kompletterande inköp och logistiken kring evenemanget. Frågan 
om var vi gör av materialet efteråt är i dagsläget olöst.  

3. Höstsalongen. Salongen äger rum 7 till och med 21 november. 20 medlemmar har 
anmält intresse. Lena Sundbeck-Arnäs har kontaktat Torun, som gärna tar 
huvudansvaret för hängningen tillsammans med henne, Ingela och Jaqueline. Torun 
meddelar alla deltagare när, vad och var (stadshuset) bidragen till salongen lämnas in. 
Elisabeth kollar upp deltagandet från den lista över betalande som Karin lämnat. Några 
har sannolikt glömt att betala. Vi har också beslutat visa film av Göran Gunér. Birgitta 
kontaktar honom och stadshuset för samråd i de praktiska frågorna. Birgitta kontaktar 
Ålands konstförening om deras medverkan. Vernissagen blir 7 november kl. 12-15. 
Olga kollar priser för annonsering och tar fram inbjudningen, som distribueras via mejl. 
Några bör tryckas och delas ut under kulturveckan. 

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. Sökande med verk för bedömning hänvisas att lämna in dessa till Roman. Vi 
träffas söndagen den 18 oktober kl 15:00 för att besluta om vilka som skall erbjudas 
medlemskap. Alla intresserade medlemmar kan delta i bedömningen. 

5. Konsthelgen/konstrundan 2016. Nyckelvikskolan har flyttat sin visning till 14-15 maj 
och Lidingö stad har anpassat sig till detta. Nyckelvikskolan har goda skäl med hänsyn 
till sin terminsplanering, men vi anser att detta datum är för sent för oss och att vi bör 
hålla fast vid tidigare planering (sista helgen i april). Frågan är hur detta påverkar 
ekonomin för evenemanget för vår del. Får vi bidrag från sponsorerna i samma 
utsträckning som tidigare? Hur ställer sig övriga arrangörer? Birgitta hör sig för med 
stadshuset m fl.  
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6. Medlemmar som varken meddelat utträde eller betalat medlemsavgift. Birgitta 
kollar med Karin vilka som eventuellt utträder genom att inte betala medlemsavgiften 
efter påstötning. 

7. Dokumentation på hemsidan. Idag läggs protokollen ut på medlemssidan. Vi beslöt 
att även lägga ut annan dokumentation som medlemslista och medlemshistorik, 
förteckning över material (t ex flaggorna) etc. 

8. Sociala medier. Vi saknar en kommunikationsstrategi och rutiner för sociala medier, 
(Facebook och Instagram). Tills vidare bör alla som kan sprida information om 
offentliga evenemang och händelser som berör föreningen genom sina egna nätverk i så 
stor utsträckning som möjligt. Men vi bör börja arbeta med frågan snarast. 

9. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 9 november kl 19:00 hos Birgitta.  

 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Birgitta Wahlman Laurell, justerare 

 
 


