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Styrelsemöte 4/2016 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  Måndagen 23 maj  2016 
Plats  Medborgarskolan, Stockholmsvägen 62, Lidingö 
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Erik Andersson (sekr), Jacqueline Igestedt (suppl), Paula 

Rindborg, Olga Kreida Smedmark, Bernadette Schillings och Liselott Toresdotter 
Lindberg. 

Frånvarande Jonas Torstensson (suppl). 
 

1. Ålandsutställningen. Ingela har kontaktat Ålandsföreningen och hört om planerna och 
vår medverkan. Utställningen kommer preliminärt att äga rum i slutet av augusti och 
början av september. Vi har erbjudits plats för tre konstnärer med två verk vardera. 
Ingela går ut med information till medlemmarna och hör sig för om vilka som är 
intresserade att ställa ut på Galleri Norra Dörren i Mariehamn. 

2. Konsthelgen/-rundan. Från föregående protokoll: ”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.” Vi diskuterade syftet och kom fram till att det är att vi 
vill synas och att det är en aktivitet bland många att lyfta fram föreningen. Arbetet 
måste vara långsiktigt och uthålligt. Vi skulle vilja nå nya målgrupper och yngre 
människor. Nu kommer främst äldre konstintresserade personer (en följd av 
samdistribution av kartan med Hembygdsföreningens utskick?). Vi diskuterade också 
möjligheterna att delta i konstevenemangen i Stockholm. 

3. Kulturveckan. Äger rum 14-19 november. Vi firar även 60-årsjubileet då. Lidingö stad 
har ett jazztema i år, vilket vi tycker kunde passa oss också. Hur vi skall delta måste 
bestämmas efter sommaren. Ingela kontaktar Anneli Mannberg angående lokalerna i 
stadshuset och Olga kontaktar Lidingö Jazzklubb om samarbete kring arrangemanget. 
Vi måste också planera lokal för jubileumsfest. Eventuellt kan Föreningsgården 
utnyttjas.  

4. Utestående frågor från föregående möte. Ingela 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. 

5. Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 24 augusti kl 18:00 hos Bernadette i hennes 
hus på Långängen. 

 
 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Ingela Karlsson, justerare 


