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Styrelsemöte 7/2016 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  Lördagen den 15 oktober  2016 
Plats  Hemma hos Roman Redz, Ceremonimästarvägen 10, Lidingö 
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Erik Andersson (sekr), Jacqueline Igestedt (suppl), Bernadette 

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

1. Antagning av nya medlemmar. Nio ansökningar om medlemskap har skett genom 
inlämning av konstverk hos Roman på fredagen. På lördagen infann sig 15 medlemmar 
för att rösta om vilka sökande som bör beviljas medlemskap. Direkt därefter höll vi ett 
styrelsemöte och bestämde vilka som skulle antas. Fem nya medlemmar antogs: Tora 
Derkert, Jonas Melcherson, Leif Erik Nygårds, Annika Repper och Jannike Simonsson. 
Omröstningen gav ett tydligt utslag med 10-14 ja-röster för de antagna och 2-5 ja-röster 
för de övriga. Ingela mejlar de sökande och hälsar de nya medlemmarna välkomna att 
presentera sig vid årsmötet 2017. 

2. Kulturveckan. Äger rum 14-19 november. Vi firar även 60-årsjubileet då. Den 4/11 är 
en promotiondag för arrangemanget. Då kommer Lidingö stad ha ett tält utanför COOP, 
där vi deltar med konstjakt. Vi ställer ut konstverk i nio butiker i centrum och 
allmänheten får söka efter konstverken och bokstäver som kombineras till ett ord, som 
utgör lösningen. Centrumföreningen bidrar med presentkort som priser i konstjakten. I 
tältet informerar vi om vår utställning i Högberga gård under kulturveckan.  

3. Jubileumsfesten hålls i Högberga gård på kvällen den lördagen 19 november. Anmälan 
sker till Ingela och deltagande kostar 395:- kr per kuvert för en trerättersmiddag 
exklusive dryck. Partners och vänner kan bjudas in att delta.  

4. Utställning vid Jubileet. Vi kommer att hänga en utställning i Galleriet och ytterligare 
något rum i samband med jubileumsfesten. Arbetsmöte för Högbergautställningen 
bestämdes preliminärt till 7/11 kl 17:00 på plats om det finns möjlighet att träffas där. 

5. Annonsering av kulturhelgen. Vi hör med Olga om hon kan ta fram ett 
informationsblad som kan delas ut den 4/11. Vi ska också kontakta tidningarna: Lidingö 
tidning, MittiLidingö och Lidingösidan för bevakning av jubileet. 

6. Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 23 november kl 18:00 i Ingelas ateljé på 
Värdshusvägen i Gåshaga.  

 
 
 
Erik Andersson, sekreterare  Ingela Karlsson, justerare 


