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Styrelsemöte 1/2016 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  29 februari 2016 
Plats  Södra Kungsvägen 68, Lidingö 
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Erik Andersson (sekr), Olga Kreida Smedmark, Paula Rindborg 

och Liselott Toresdotter Lindberg. 
Frånvarande Bernadette Schillings, Jacqueline Igestedt (suppl) och Jonas Torstensson (suppl). 
 

1. Föregående protokoll.  
a. Kulturrådet har nästa möte 17/3 kl 16:15. Ingela deltar.  
b. Erik undersöker hur stormålningen skall kunna sättas upp i Föreningslokalen. 
c. Olga jobbar med materialet för utskick och går ut med påminnelse för underlag. 
d. 22 konstnärer är anmälda för konstrundan. 
e. Försäljningen av sponsorskap avslutas och summeras av Olga, som ger Karin 

underlag för fakturering. Olga mejlar påminnelse till de säljare som inte 
rapporterat enligt listan, som sammanställdes av Erik efter stadshusmötet. 

f. 60-års Jubileet. Vi har inte beslutat hur, när och var. Tidigast i höst. 
g. Paula har lagt upp en ny Facebook-sida och vill ha in underlag från konstnärer 

med bilder för publicering framöver. Ett Instagramkonto är också pågång. 
h. Karin bevakar inbetalning av medlemsavgifter. En aktuell förteckning 

sammanställs och hemsidan uppdateras. 
2. Konsthelgen/-rundan  

a. Förhandlingen med medarrangörerna är i stort sett klar. Största bidragsgivarna 
är Lidingö stad (25 tkr) och JM (9 tkr). 

b. Alla utställande konstnärer skall skicka två bilder till Olga senast 7/3. En för 
kartan och en för rebusen.  

c. Ingela kallar till informationsmöte med deltagande konstnärer i stadshuset 22/3 
kl 17:30.  

d. Catti ansvarar för den gemensamma presentationsutställningen i stadshuset. 
e. Edith ordnar med tillstånden för banderoller. 
f. Paula sköter annonseringen i sociala medier och anmälningar till gratis 

kalendarier i tidningar (bl a Pågång i DN).  
g. Ingela inventerar om alla utställare har tillräckligt med ”mäklarskyltar” för 

visning till utställningslokalerna. 
h. Efterfesten diskuterades, men inga beslut fattades om var och hur den skall 

genomföras. 
3. Verksamhetsplan för 2016. Styrelsen diskuterade ett antal uppslag till aktiviteter: 

a. Konsthelgen (beslutad och förberedelse pågår) 
b. Genomförande av mindre utställningar som sprids över året. 
c. Firande av 60-årsjubileet.  
d. Lidingöloppet. Oklart om man/vi önskar genomföra något arrangemang i år.  

4. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 29 mars kl 18:30 i Ingelas ateljé, Södra 
Kungsvägen 68.  

 
 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Ingela Karlsson, justerare 

 
 


