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Styrelsemöte 5/2015 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  9 november 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. Höstsalongen. Huvudintrycket från den pågående Höstsalongen var positivt. Vid 
vernissagen var det trevlig stämning och mycket folk. Årets öppna hängning bedömdes 
som bra utförd av hängningsgruppen. Dessvärre har det i efterhand skett förändringar i 
hängningen, en skärm har vänts så att verk exponerats mot utsidan i stället för insidan 
och skärmen har fått ny placering, vilket gjort att allt förskjutits i sidled och verk har i 
och med det fått skymda placeringar. Styrelsen diskuterade detta och beslöt att utreda 
vad som hänt. 

2. Stormålningarna. Målningen från Lidingöloppet är anmäld till Vårsalongen på 
Liljevalchs 2016 och juryns dom väntas i slutet av året. Oavsett om den ställs ut eller 
refuseras kan vi hoppas att den ändå väcker någon form av intresse och publicitet. I 
samband med Lidingö stads kulturvecka upprepade vi målningen på lördagen den 17 
oktober. Ett helt nytt tiometersverk målades då. Styrelsen ansåg att båda målningarna 
kan sparas och användas i reklamsyfte vid våra allmänna utställningar om vi inte 
kommer på någonting annat. Vi har en känsla av att våra öppna aktiviteter var och en 
kanske inte varit så viktiga, men att det sammantaget och på sikt ger en väldigt positiv 
bild av föreningen och vår verksamhet. Vi känner också att vi har bra stöd från 
kulturförvaltningen och bra relationer till andra föreningar på Lidingö (konstföreningen, 
hembygdsföreningen och Millesgårdens vänner). Och inte minst gallerierna Sjöhästen 
och Fallera. 

3. Konsthelgen/konstrundan. Äger rum den 22-24 april 2016. Detta datum är checkat 
med kulturförvaltningen och stadshusets entréhall reserverad ett par veckor. 
Nyckelviksskolan senarelägger sin avslutningsutställning till mitten av maj och 
samordnas alltså inte med konstrundan. 

4. Projekthandboken. Arbetet har legat nere p g a tidsbrist men bör slutföras. Birgitta 
lämnar underlag till Erik, som gör ett utkast till stomme som sedan kan utvärderas och 
fyllas på av de som varit engagerade tidigare. En första version bör kunna vara klar till 
årsskiftet. 

5. Föreningens logotype. Många anser att logotypen bör förändras och anpassas bättre till 
tryckeriers krav. Vi borde också förenkla namnet till enbart ”Lidingökonstnärerna”. Det 
föreslogs att vi skulle kunna utlysa en tävling till exempelvis Nyckelviksskolans elever 
att komma med förslag. Birgitta kontaktar Martin Josefsson.  

6. Valberedningen. Enligt tvåårsregeln skall samtliga styrelsemedlemmar ersättas nästa 
år. Eftersom det bryter kontinuiteten och orsakar praktiska problem anser vi att Erik och 
Olga borde omväljas på ett år. Birgitta har också aviserat att hon av tidsskäl inte kan 
förlänga sitt ordförandeskap. Valberedningen (Christina Rosenkvist) bör snarast 
förbereda förslag till ny styrelse (5 ordinarie plus 2 suppleanter) och ordförande. 

7. 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.  

8. Intagning av nya medlemmar ägde rum 18 oktober. Siv Björkman deltog som extern 
bedömare även i år. Fem sökande lämnade verk för bedömning och två antogs. De som 
antogs är etablerade konstnärer - Gisela von Weisz, textilkonstnär och Zete Lundin, 
smyckesformgivare, silversmed och emaljör. 

9. Efterfest till Höstsalongen. Birgitta bjuder in till den 25 nov kl 18:00 hos Jaqueline. 
Olga och Ingrid bistår Jaqueline med de praktiska förberedelserna. 
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10. Filmvisning. Alla bör sprida informationen om Göran Gunérs filmvisning lördagarna 
14 och 21 nov kl 14-16. Olga tar fram affisch som kan spridas genom personliga mejl, 
Facebook etc. Affischer kopieras och lämnas (Jonas) för uppsättning av Ö-gruppen. 
Erik försöker få in notiser i MittiLidingö och Lidingötidningen, åtminstone till den 
andra visningen. 

11. Årsmötet 2015. Äger rum 22 februari 2016. Birgitta kallar i god tid. 
12. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 30 november kl 19:00 hos Birgitta.  

 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Birgitta Wahlman Laurell, justerare 

 
 


