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Styrelsemöte 2/2016 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  Tisdagen 29 mars  2016 
Plats  Södra Kungsvägen 68, Lidingö 
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Erik Andersson (sekr), Jacqueline Igestedt (suppl), Olga Kreida 

Smedmark, Bernadette Schillings och Liselott Toresdotter Lindberg. 
Frånvarande Paula Rindborg och Jonas Torstensson (suppl). 
 

1. Föregående protokoll.  
a. Konsthelgen (se nedan) 
b. Verksamhetsplan för 2016. Vårens verksamhet upptas av konsthelgen och 

hösten är inte planerad. Viktigast är firande av 60-årsjubileet. Höstens planering 
hänskjuts till efter konsthelgen. 

2. Kulturrådet. Ingela rapporterade från senaste mötet. Rådets viktigaste uppgift är att 
informera de olika aktörerna på Lidingö och kunna samordna och samarbeta om olika 
evenemang. Frågan om hur vi kan bidra har ställts och det finns ett behov av att 
föreningarna biträder vid barn- och ungdomsverksamhet. För vår del konstaterade vi att 
vi kan bidra om vi får tillgång till lämplig lokal, som är det största hindret för 
utveckling av vår verksamhet. I samband med ombyggnaden av stadshuset och 
inflyttning av biblioteket borde det vara möjligt att ordna en lämplig lokal, som också 
skulle kunna användas för den efterfrågade verksamheten.  

3. Konsthelgen/-rundan  
a. Informationsmöte med deltagande konstnärer hölls i Föreningsgården 22/3.  
b. Kartan är tryckt och finns för avhämtning i Stadshusets reception för spridning i 

grann- och bekantskapskretsen. Olga har koll på den planerade distributionen 
genom MittILidingö och Hembygdsföreningen. 

c. Catti ansvarar för den gemensamma presentationsutställningen i stadshuset och 
har löpande kontakter med kulturförvaltningen. 

d. Edith har ordnat med tillstånden för banderoller. Men polisens tillstånd ligger 
fortfarande hos staden för godkännande.  

e. Paula sköter annonseringen i sociala medier och anmälningar till gratis 
kalendarier i tidningar (bl a Pågång i DN). Hon har börjat med att lägga ut 
bilder på FB och Instagram. 

f. Efterfesten diskuterades. Se nedan.  
g. Dragning av vinnare till konstrebusen sker av styrelsen på mötet den tisdagen 

26 april. Alla utställare samlar in rebussvar och lämnar dessa till någon 
styrelsemedlem eller direkt i Jacquelines brevlåda senast måndag kväll. 

4. Efterfesten. Vi beslutade att festen äger rum hos Ingela och Edith i deras ateljéer och 
att förtäringen i huvudsak ordnas genom knytkalas. Liselott sammanställer en lista över 
vad som skall levereras till festen och skickar ut den till de berörda. Var och en av de 
medverkande konstnärerna får en uppgift att bidra med någonting till festen. Tallrikar, 
bestick, mm och dryck ordnas av festkommittén som består av Ingela, Edith, Jacqueline 
och Paula. Olga mejlar ut inbjudan med OSA snarast. 

5. Brev från Ålands konstförening. I februari fick vi ett brev med lite information om 
deras planerade utställning i juli. Tre lidingökonstnärer kan delta i Galleri Norra dörren. 
Senare kommer man att få bättre utställningsmöjligheter. Ingela kontaktar 
Ålandsföreningen och hör om planerna och vår eventuella medverkan. 

6. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 26 april kl 18:30 hos Jacquline på 
Höjdstigen 5. OBS! Ändrat datum p g a kollision med kulturrådets möte på måndagen. 

 
 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Ingela Karlsson, justerare 


