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Styrelsemöte 6/2015 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  30 november 2015 
Plats  Torsvägen 7, Lidingö 
Närvarande Birgitta Wahlman Laurell (ordf), Erik Andersson (sekr), Ingrid Hallström, Jacqueline 

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

1. Efterfesten till Höstsalongen. Birgitta tackade Jacqueline för hennes generösa och väl 
genomförda arrangemang. Det var en mycket trevlig afton då vi också fick en 
presentation av de nya medlemmarna, Gisela von Weisz, och Zete Lundin. Även 
övriga medlemmar presenterade sig innan vi fick njuta av Jacquelines 
matlagningskonst. 

2. Hyra av lokal. Erik har fått tips om en ledig lokal i Skärsätra genom Facebook och 
mejlat ut en fråga till medlemmarna om det finns intresse att undersöka möjligheterna 
att hyra. De få som hunnit höra av sig har varit positiva och behovet har framförts vid 
nästan alla träffar vi haft. Knuten som måste redas ut gäller främst finansieringen och 
Erik går vidare med frågan genom att kontakta kulturförvaltningen om 
bidragsmöjligheter och förvaltaren av lokalen (HSB Skärsätra) angående kontraktet. 

3. Höstsalong 2016. Anneli Mannberg på kulturförvaltningen har erbjudit oss att 
medverka vid en utställning mellan v 46 och jul nästa år. Det bör vara en utställning 
med en klar idé och lämpligen av en grupp av maximalt tre konstnärer. Styrelsen 
föreslår att intresserade går ihop och utformar ett förslag som lämnas till Anneli 
Mannberg och kopia till Birgitta. 

4. Valberedningen. Enligt tvåårsregeln skall samtliga styrelsemedlemmar ersättas nästa 
år. Nuvarande styrelse lämnar sina synpunkter till Christina Rosenkvist. Det är 
angeläget att frågan om ny ordförande efter Birgitta löses snarast, så att vederbörande 
kan delta i planeringen av Konsthelgen så snart som möjligt. 

5. Konsthelgen/konstrundan. Äger rum den 22-24 april 2016. Tidpunkten är checkad 
med kulturförvaltningen och stadshusets entréhall reserverad ett par veckor, men bör 
preciseras. Presentation av deltagande konstnärer med ett verk skall ske i stadshuset. 
Vilka lokaler som är tillgängliga för utställare utöver egna ateljéer är oklart idag. 
Preliminär anmälan om deltagande skall göras senast 10 januari och anmälningsavgiften 
500 kr betalas senast 31 januari. Birgitta bjuder in till möte med medarrangörerna, som 
deltagit tidigare, v 3 2016. Underlag för att skaffa annonsörer till kartan sammanställs. 
Erik kontaktar Jonas för att göra en fullständig lista över tidigare annonsörer med 
kontaktuppgifter. Därefter kan vi fördela ansvaret för kontakterna. Vi bör också utnyttja 
sociala medier bättre för informationsspridningen. Lena kontaktar Paula, som nog kan 
ta tag i denna fråga. 

6. Lidingömässan. Vi bör kolla upp om det blir en mässa nästa år och om vi skall delta i 
någon form. 

7. Årsmötet 2015. Äger rum 22 februari 2016. Birgitta kallar i god tid. 
8. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 12 januari  kl 19:00 hos Birgitta.  

 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Birgitta Wahlman Laurell, justerare 

 
 


