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Styrelsemöte 6/2016 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  Måndagen den 19 september  2016 
Plats  Hemma hos Liselott Toresdotter Lindberg, Pilvägen 8, Lidingö 
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Erik Andersson (sekr), Jacqueline Igestedt (suppl), Olga Kreida 

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

1. Ålandsutställningen. 14 Lidingökonstnärer ställer ut 1-24 september.  
2. Lidingöloppet. Vi har avböjt medverkan i år på grund av tidsbrist, men bör förbereda 

ett deltagande i god tid nästa år. 
3. Kulturveckan. Äger rum 14-19 november och Lidingö stad har ett jazztema i år. Vi 

firar även 60-årsjubileet då. Ingela har talat med ordföranden i Centrumföreningen, som 
är positiv till vår medverkan. Den 4/11 är en promotiondag för arrangemanget, då det 
kommer att finnas tält utanför COOP, där vi skulle kunna delta med någon aktivitet. En 
bildjakt i miniformat diskuterades som smakprov på en mer omfattande konstjakt vid 
Kulturveckan den 18-19 november. Man skulle kunna klippa upp den återstående 
stormålningen i bitar som spänns på kilramar i formatet 30x30 cm och som signeras. De 
skulle sedan kunna användas den 4/11. Ett arbetsmöte för utarbetande av arrangemanget 
bokades onsdagen den 12/10 kl. 19:00 hos Paula.  

4. Jubileumsfesten. Liselott kontaktar Restaurang Jernet och hör sig för om vi skulle 
anordna en subskriberad fest i övervåningen lördagen den 19/11. Kuvertavgiften betalas 
av deltagarna enskilt. Ingela och Olga kollar också upp möjligheterna att få dit ett band 
för att spela musik. De ersätts av föreningen. 

5. Antagning av nya medlemmar sker helgen den 15-16 oktober. Inlämning av 
konstverk sker fredagen den 14/10 hos Roman Redz på Ceremonimästarvägen 10. På 
lördagen 15/10 kl 10:00-12:30 kan alla medlemmar komma och rösta om vilka sökande 
som bör beviljas medlemskap. Direkt därefter håller vi ett styrelsemöte och bestämmer 
vilka som skall antas. Eftersom intresset att rösta varit svagt tidigare, beslöt vi att 
föreslå en ändring i rutinen på medlemsmötet den 5/10. Styrelsen vill vara fri att ta det 
avgörande beslutet, bland annat med hänsyn till kandidaternas intresse och vilja att 
engagera sig praktiskt i verksamheten.  

6. 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.  

7. Kulturrådet den 13/9. Konsthallen stängs i mars 2017. I övrigt rapporterades inget 
väsentligt från mötet, där vi representerades av Martin Josefsson.  

8. Nästa medlemsmöte äger rum hos Jacqueline onsdagen den 5 oktober kl 19:00. Ingen 
mat bjuds denna gång. Då informerar vi om kulturveckan mm. Ingela skickar ut kallelse 
snarast. 

9. Nästa styrelsemöte äger rum lördagen den 15 oktober kl 12:30 hos Roman.  
 

 
 
Erik Andersson, sekreterare  Ingela Karlsson, justerare 


