
2016-04-27 Mötesprotokoll 1 

Styrelsemöte 3/2016 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  Tisdagen 26 april  2016 
Plats  Höjdstigen 5, Lidingö 
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Erik Andersson (sekr), Jacqueline Igestedt (suppl), Paula 

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

1. Föregående protokoll. Ingela kontaktar Ålandsföreningen och hör om planerna och 
vår eventuella medverkan. 

2. Kulturrådet. Ingela rapporterade från senaste mötet. Manusstopp för annonsering i 
Vårt Lidingö är 29/8 och 14/11. En Kulturkalender kommer att läggas upp på Lidingö 
stads hemsida med möjlighet att registrera evenemang. En kulturvecka är planerad 14-
19 november och idéer till medverkan skall lämnas senast 31 maj. Vi borde samordna 
firandet av föreningens 60-årsjubileum med kulturveckan. 

3. Dragning i rebusjakten. 33 kuponger var inlämnade till dragningen. Vinsten, 5000 kr 
för inköp hos valfri medlem, tillföll Carina Sjögren Elm. Ingela meddelar vinnaren och 
informationen läggs ut av Roman på hemsidan. 

4. Konsthelgen/-rundan. Den sammantagna bedömningen av konstrundan är att den 
totalt sett var mycket lyckad, framförallt med hänsyn till besökstalen. Försäljningen 
varierade från ingenting till mycket nöjda konstnärer. Vädret var dåligt och inbjöd inte 
till utflykter. Konkurrerande arrangemang pågick i Stockholm. Flera vill tidigarelägga 
arrangemanget till slutet av mars för att undvika kollision med andra aktiviteter. 

5. Föreningens ekonomi fick ett lyft. Redovisade kostnader är knappt 60 tkr och 
intäkterna (sponsorer och anmälningsavgifter) drygt 100 tkr. Behållningen på projektet 
är så här långt (3/5) drygt 40 tkr. 

6. Förberedelser för medlemsmöte 23 maj. Vi beslöt att kalla till ett medlemsmöte före 
sommaren för att diskutera föreningens kommande aktiviteter och hur vi kan 
marknadsföra oss ännu bättre. Ingela förbereder och kallar till mötet.  Hon kontaktar 
Lidingöloppet för att höra om det finns intresse för något samarbete i höst. Liselott och 
Jaqueline kontaktar Lidingö centrumförening (handlarna) om möjligheter till samarbete 
kring utställningar och andra evenemang. Ingela kontaktar också Skogshem/Wiik om 
samarbetsmöjligheter. Senare bör vi också kontakta Högberga, Elfviks gård, Långängen 
m fl. 

7. Tavlan på Föreningsgården. Vi har fått en offert för uppsättning av tavlan av en 
snickare. Den innefattade också virket, som vi troligen kan få gratis av Beijer Bygg, och 
låg i överkant för vad vi kan tänka oss. Erik fick tips av John Svensson om stadens 
Jobbforum, som är kontaktade för att eventuellt göra uppsättningen och kostnaden kan 
tas av kulturförvaltningen. 

8. Bilder till Instagram och Facebook. Paula efterlyste flera bilder att lägga upp på 
sociala medier för att sprida intresset för föreningen.  

9. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 23 maj kl 17:00 före medlemsmötet 18:30. 
Lokal meddelas senare. 

 
 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Ingela Karlsson, justerare 


