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Styrelsemöte 4/2017 i Föreningen Lidingökonstnärer
Tid Torsdagen den 1 juni 2017
Plats Ateljé Gåshaga, Värdshusvägen 1, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr), Jacqueline Igestedt, Olga Kreida 

Smedmark, Liselott Toresdotter, Bernadette Schillings
Frånvarande Jonas Melcherson, Jonas Torstensson. 

Från Galleri Fallera skulle Anders Odéen och Per-Åke Persson närvara men 
de fick förhinder. Vi hade dock telefonkontakt med dem. 

1. Höstsalongen 2017. Kulturveckan i Lidingö Stad pågår 13-18 november. FLK kommer 
då att ställa ut på Galleri Fallera med temat ”Gränser”.  Utställningen pågår mellan 11 
november och 2 december 2017. De som även vill ha Öppen ateljé den 17-19 
november kan anmäla detta till Marknadsföringsgruppen för att få deltagandet upplagt 
under aktuellt på hemsidan. Vi kommer ange öppettider 11:00-18:00 med tillägget: 
Kontakta konstnären om du vill komma på andra tider. Den som dessutom vill ha en 
egen annons om Öppen ateljé i Lidingö Kulturkalender kan ordna detta direkt med 
Lidingö Stad/Kulturkalendern på www.lidingo.se/kulturkalendern senast 10 oktober för 
den tryckta kalendern och gärna tidigare för webbversionen. 

2. Lidingöloppet 2017. Nu är det klart att vi ska delta med en konstnärlig installation 
under Lidingöloppet. Den 12 juni kl 17:00 var det planerat att Ingela och Bernadette 
möta Anna Lund (Lidingöloppet) på Hustegaholm för att bestämma lämplig plats men 
mötet blev inställt. Installationen ska bestå av ett antal gjutrör som varje konstnär ger 
sin egen fantasifulla prägel. 
Bernadette har kontaktat Beijer och förhört sig om köp/sponsoring av gjutrör, 50 cm i  
diameter i följande längder 1,80 m, 1,10 m och 40 cm i diameter i längder om 1,45 m. 
Rören kommer att levereras till Jacqueline den 10 augusti. Varje deltagande konstnär 
kontaktar Jacqueline och bestämmer dag och tid för att hämta det antal och de 
dimensioner/längder som man vill bearbeta. Återleverans till Jacqueline av de 
konstnärliga skapelserna ska ske senast 21 september. Den 22 september ska de 
transporteras vidare till Hustegaholm för att monteras på kapade armeringsjärn 
alternativt hängas i träd. Styrelsen undersöker om materialkostnaden kan sponsras av 
Beijer/Lidingöloppet. I konceptet kan rören vara till salu och behållningen gå till någon 
hjälpverksamhet. 

3. Hemsidan & annonser. Jonas M ombesörjer att hemsidan hålls aktuell. 
Marknadsföringsgruppen utformar annonser i Lidingö Kulturkalender, Lidingö Tidning, 
dvs. Mitt I Lidingö, Lidingösidan, Konstkalendern (både i tryck och på webben) för 
höstens aktiviteter. 

4. Nästa styrelsemöte 170704 kl 18:00 hos Bernadette men vid regn i Ateljé Gåshaga. 

Inga Sjödin (sekr) Ingela Karlsson, justerat

http://www.lidingo.se/kulturkalendern

