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Styrelsemöte 7/2015 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  12 januari 2016 
Plats  Torsvägen 7, Lidingö 
Närvarande Birgitta Wahlman Laurell (ordf), Erik Andersson (sekr), Lena Sundbeck-Arnäs. 

Elisabeth Megner och Olga Kreida Smedmark. 
Frånvarande Ingrid Hallström, Jacqueline Igestedt och Jonas Torstensson. 
 

1. Möte med kulturaktörer på Lidingö. Birgitta och Lena deltog igår i ett möte som 
kulturförvaltningen kallat till. Där möttes alla s k kulturaktörer på Lidingö. Birgitta 
tyckte att mötet var värdefullt och gav tillfälle att träffa viktiga kontaktpersoner för vår 
förening. Kulturförvaltningen hade utvärderat kulturveckan och funnit den i stort 
välfungerande. Dock utan några faktaunderlag som styrkte bedömningen. Missar 
gjordes i sen annonsering. Det bestämdes dock att en kulturvecka skall ligga som en 
fast punkt v 46 varje år, vilket vi bör beakta i samband med planeringen av 
höstsalonger. Det skall också inrättas ett kulturråd med representanter för de viktigaste 
kulturaktörerna. Vi bör utse en medlem att ingå där.  

2. Placering av stormålningarna. Representanten för Föreningsgården i Larsberg, Ulf 
Norhammar, erbjöd oss att hänga upp våra stormålningar permanent i Föreningsgården, 
vilket vi tycker var en bra idé. Erik kontaktar Norhammar om detta. 

3. Manusstopp för Vårt Lidingö. På mötet lämnades också information om senast 
tidpunkt för att lämna material för publicering i stadens utskick. De är 8/2 för utgivning 
5/3, 25/4 för utgivning 21/5, 29/8 för utgivning 4/9 och 14/11 för utgivning 10/12.  

4. 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 stadshusets 
entréhall. Vilka lokaler som är tillgängliga för utställare därutöver är oklart idag. 
Elisabeth kontaktar Anneli Mannberg om vi skulle kunna ha några utställare i salarna 
bredvid stora hallen. Elisabeth kontaktar också Galleri Sjöhästen om vilka planer Siv 
Björkman har för utställningar då.  

5. Birgitta har bjudit in till möte med medarrangörerna nästa vecka.  
6. 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.  

7. Sociala medier. Vi bör utnyttja sociala medier bättre för informationsspridningen. Lena 
kontaktar Paula, som nog kan ta tag i denna fråga. 

8. Preliminär anmälan om deltagande skulle gjorts senast 10 januari och 
anmälningsavgiften 500 kr betalas senast 31 januari. På grund av osäkerhet om 
utrymme för konstnärer i stadshuset så skjuter vi på frågan till slutet av januari.  

9. Valberedningen. Enligt tvåårsregeln skall samtliga styrelsemedlemmar ersättas nästa 
år. För att säkra kontinuiteten föreslår vi att några av nuvarande styrelsemedlemmar 
omväljs. Vi har lämnat våra synpunkter till Christina Rosenkvist. Vi tog fram 
kompletterande förslag eftersom ett par tillfrågade tackat nej till kandidatur. 

10. Övriga frågor. Enligt uppgift bildades föreningen 1956 och det skulle vara dags för 
jubileum i år. Fakta som Erik fått fram i genomgången av föreningens dokumentation är 
att första höstsalongen hölls 1957 och att det verkar varit den dåvarande föreningens 
huvudsyfte (den kallades då Lidingö KRO-konstnärer och ombildades på 70-talet). Erik 
kollar upp i arkivet om det finns underlag för att visa att föreningen bildades 1956. 

11. Kvarstående frågor från tidigare protokoll som inte diskuterades. 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. Vi bör 
också kolla upp om det blir en Lidingömässa i år och om vi skall delta i någon form. 
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12. Årsmötet 2015. Äger rum 22 februari 2016. Birgitta kallar till mötet som hålls hos 
Roman och förplägnaden ordnas genom leverans från cateringfirma. Birgitta beställer. 
Medlemsavgiften för 2016 är enligt tidigare beslut 250 kr. Birgitta följer upp att alla 
medlemmar är betalande. 

13. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 2 februari kl 19:00 hos Birgitta.  

 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Birgitta Wahlman Laurell, justerare 

 
 


