
2017-07-05 Minnesanteckningar

Styrelsemöte 5/2017 i Föreningen Lidingökonstnärer
Tid Torsdagen den 4 juli 2017
Plats Ateljé Gåshaga, Värdshusvägen 1, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr), Bernadette Schillings, Jonas 

Melcherson
Frånvarande Jacqueline Igestedt, Olga Kreida Smedmark, Liselott Toresdotter, Jonas 

Torstensson

1. Lidingöloppet 2017. Fram till idag har 14 personer anmält sitt intresse att delta vid 
evenemanget. Ingela och Bernadette har undersökt lämplig plats för installationen och 
hittat två alternativ: Koltorps Gärde och Yttringe. Dock har Svenska 
Lantbruksuniversitetet en vetenskaplig försöksyta vid Yttringe och i nuläget vet vi inte 
om detta är ett hinder för vår installation. Vi väntar nu på godkännande av 
Statskontoret, Mattias Tjeder, som återkommer från semestern 7 augusti. Vi inväntar 
även svar från Lidingöloppet att inte någon av platserna krockar med deras 
eventplaner. 

Bernadette, dvs. FLK, har fått en offert från Beijers på armeringsjärn med tillbehör 
och kapade gjutrör i följande dimensioner 
20 st - 200 x 50 cm 
12 st - 110 x 50 cm
12 st -   90 x 50 cm 
42 st - 145 x 30 cm 
Gjutrören och armeringsjärnen levereras till Jacqueline 10 augusti och varje 
deltagare hämtar önskat antal gjutrör i de olika dimensionerna (max 6/pers. med 
nuvarande antal deltagare) för att utföra sitt konstverk och återlämnar dem torra till 
Jacqueline senast 20 september. Det står varje konstnär fritt att använda olika 
material dock bör vi tänka på att rören ska stå i naturen vid sidan av människor i 
spåret. 
Den 22 september transporteras rören till platsen och arrangeras sedan i grupper. 
Vi kommer att fota varje skapelse och lägga ut på Instagram där intresserade kan 
delta i en budgivning. Medlen går sedan till en välgörenhetsorganisation som  
Lidingöloppet kommer att föreslå. 

2. Hemsidan Jonas M. ansvarar för uppdatering av hemsidan och kommer att kontakta 
Roman om utformningen. 

3. Nästa styrelsemöte 22 augusti kl 18:00 ”Höstsalongen” hos Bernadette. 

Inga Sjödin (sekr) Ingela Karlsson, justerat


