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Styrelsemöte 8/2015 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  2 februari 2016 
Plats  Torsvägen 7, Lidingö 
Närvarande Birgitta Wahlman Laurell (ordf), Erik Andersson (sekr), Lena Sundbeck-Arnäs. Ingrid 

Hallström, Jacqueline Igestedt, Elisabeth Megner och Olga Kreida Smedmark. 
Dessutom deltog Ingela Karlsson som föreslagen ordförande i nya styrelsen. 

Frånvarande Jonas Torstensson 
 

1. Genomgång av föregående protokoll.  
a. Lidingö stad inrättar ett kulturråd med representanter för de viktigaste 

kulturaktörerna. Den nya styrelsen bör utse en medlem att ingå där.  
b. 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. 

c. På förra mötet lämnades 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. Birgitta har skickat 
in text till John Svensson.  

d. Elisabeth har bokat lokalerna i stadshuset i samråd med Anneli Mannberg. Vi 
har fått en karta över lokalerna. Det är utrymmet t h om entrén för gemensam 
presentation av konstrundan samt konferensrummen för ateljéutställning av 
några konstnärer. I dagsläget Erik Andersson, Lena Sundbeck Arnäs, Annelie 
Larsson och Gisela von Weisz.  

e. Elisabeth har kollat med Siv Björkman på Galleri Sjöhästen och fått beskedet 
att galleriet är under avveckling.  

f. Inga konstnärer har lämnat intresseanmälan för att ställa ut i Valvet. 
g. Olga har distribuerat en excel-fil med alla senaste sponsorerna och en del 

tilltänkta att uppvakta. Den kan vara utgångspunkt för en lista där vi fördelar 
försäljningsansvaret på alla utställare. Erik tar fram en sådan lista. 

h. Valberedningen (Christina Rosenkvist) föreslår följande styrelse 2016: Ingela 
Karlsson (ordf, 1 år), Erik Andersson (sekr, omval 1 år), Olga Kreida 
Smedmark (annonser, tryck omval 1 år), Liselott Lindberg (2 år), Paula 
Rindborg (2 år), Bernadette Schillings (2 år), Jacqueline Igestedt (suppleant 
omval 1 år), Jonas Torstensson (suppleant omval 1 år). Val sker på årsmötet 
22/2. Till valberedning nästa år föreslås Olga och Elisabeth. 

i. För att klarlägga om det är dags för 60-årsjubileum har Erik gjort en förnyad 
genomgång av arkivet men inte funnit någon dokumentation från 1956. Den 
första salongen ägde rum hösten 1957, men jubiléer har firats 1981 (25 år) och 
2006 (50 år). Det är troligt att föreningen bildades 1956 och att det därför är 
rimligt att följa traditionen med att uppmärksamma bildandet med ett 60-
årsfirande 2016.   

j. Kulturförvaltningens erbjudande om en utställning i höst med en grupp 
konstnärer, har avgjorts. Man har utsett Jonas och Josefin. 

k. Vi bör utnyttja sociala medier bättre för informationsspridningen. Lena 
kontaktar Paula. 

2. Konsthelgen/konstrundan.  
a. Äger rum den 22-24 april 2016. Presentation av deltagande konstnärer med ett 

verk vardera skall ske i stadshusets entréhall.  
b. Konferensrummen intill entréhallen utnyttjas av Erik Andersson, Anne-Lie 

Larsson Ljung, Lena Sundbeck-Arnäs, Gisela Weisz och Catti Åselius Lidbeck. 
I Hembygdsmuséet finns Erik Anker, Lena Boije Anker, Elisabeth Megner och 
Inga Sjödin.  
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c. Övriga sex (preliminärt) deltagare har egna öppna ateljéer. Birgitta tar fram 
definitiv lista över alla utställare. 

d. Kartan måste finnas för distribution med Hembygdsföreningens utskick senast 
25/3. Ca 1500 ex. I övrigt räknar vi med 300 till stadshuset och 30-50 per 
medarrangör.  

e. Birgitta och Ingela håller i kontakterna med medarrangörerna. 
f. Elisabeth håller i kontakterna med utställarna 
g. Lena kontaktar journalister på Lidingö tidning och Lidingö Magasin. 
h. Erik tar fram underlag för säljarna (utställarna) 
i. Efterfest planeras äga rum onsdag 27/4. Lokal bestäms senare.  
j. Preliminär anmälan om deltagande skulle gjorts senast 10 januari och 

anmälningsavgiften 500 kr betalats senast 31 januari. På grund av osäkerhet om 
utrymme för konstnärer i stadshuset så har vi skjutit på frågan. Men inbetalning 
måste ske omgående när vederbörande fått klartecken om utrymme. 

3. Obetalda medlemsavgifter. Många har missat att betala medlemsavgiften i år. Karin 
Jonsson påminner dessa. Betald medlemsavgift är den enda bekräftelsen på 
medlemskap som vi har. Medlemsavgiften för 2016 är enligt tidigare beslut 250 kr. 
Birgitta följer upp att alla medlemmar är betalande. 

4. Årsmötet 2015. Äger rum 22 februari 2016. Birgitta kallar till mötet som hålls hos 
Roman och förplägnaden ordnas genom leverans från cateringfirma. Birgitta beställer. 
Hon har också skissat på en verksamhetsplan för 2016 som främst upptar 60-årsjubileet, 
Konsthelgen/rundan och deltagande i kulturrådet.  

5. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 29 februari kl 19:00 i Ingelas ateljé, Södra 
Kungsvägen 68, Lidingö.  

 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Birgitta Wahlman Laurell, justerare 

 
 


