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Styrelsemöte 5/2016 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  Onsdagen den 24 augusti  2016 
Plats  Hemma hos Bernadette Schillings, Långängen, Lidingö 
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Erik Andersson (sekr), Jacqueline Igestedt (suppl), Olga Kreida 

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

1. Ålandsutställningen. Det var stort intresse att ställa ut på Galleri Norra Dörren i 
Mariehamn och 14 lidingökonstnärer ställer ut 1-24 september.  

2. Lidingöloppet. Ingela har kontaktat Lidingöloppet, som är intresserade av samarbete 
kring något konstprojekt. Vid närmare eftertanke och bollande av idéer fann vi att tiden 
för genomförande är alltför snäv och att flera tänkbara krafter för genomförande är 
upptagna av annat i september. Ingela återrapporterar till Lidingöloppet att vi avstår 
denna gång men gärna återkommer ett annat år när vi kan vara bättre förberedda. 

3. Kulturveckan. Äger rum 14-19 november och Lidingö stad har ett jazztema i år. Vi 
firar även 60-årsjubileet då. Liselott kontaktar Centrumföreningen om en idé att varje 
konstnär får ställa ut sin konst i ett skyltfönster i centrum under kulturveckan. Vi 
diskuterade också möjligheten att samarbeta med restaurang Jernet att ordna en 
subskriberad jubileumsfest där för 60-årsjubileet, eventuellt med medverkan av 
Jazzklubben. Den skulle också kunna vara öppen för andra intresserade. Ingela 
kontaktar Jernet och Anneli Mannberg för information om stadens aktiviteter. 

4. Stormålningarna. Den andra målningen har nu satts upp på väggen i Föreningsgården. 
Den första målningen, som vi gjorde vid Lidingöloppet, beslöt vi klippa upp i lämpliga 
bitar för att t ex fästa på pinnar som flaggor.  De skulle sedan kunna användas vid olika 
evenemang. 

5. Obetalda medlemsavgifter. Några medlemmar har inte betalat medlemsavgiften trots 
påminnelse genom mejl. Ingela skickar nu en sista påminnelse med vanlig brevpost och 
budskapet att medlemskapet upphör om betalning inte sker inom en viss tid.  

6. Kulturrådet. Nästa möte äger rum den 13 september. 
7. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 19 september kl 18:00 hos Liselott på 

Pilvägen 8, Lidingö 
 
 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Ingela Karlsson, justerare 


