
söndag 3 september 2017 Mötesprotokoll

Styrelsemöte 6/2017 i Föreningen Lidingökonstnärer
Tid Tisdagen den 29 augusti 2017
Plats Hos Bernadette, Ekholmspark 3, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Bernadette Schillings, Liselott Toresdotter 

Lindberg, Jonas Melcherson
Frånvarande Jacqueline Igestedt, Olga Kreida Smedmark, Jonas Torstensson

1. Inför Lidingöloppet. Rören måste flyttas från Jacqueline till Bernadette den 4 september efter 
kl 17:00. Ingela och Jonas M behöver fler armar och bilar som kan hjälpa till med detta. Vi 
väntar på besked från Anna Lidingöloppet om att få installera rören den 22 september. 

2. Rören ska ha fyra hål:  5 cm från nederkanten, där buntband i plast ska stickas in och fästas 
vid korsade armeringsjärn. Jonas M. föreslog silvertejp runt kanterna för att  rören ska stå emot 
väta bättre. 

3. Efter Lidingöloppet. Rören ska monteras ner och köras tillbaka till Bernadette för lagring inför 
Kulturveckan 12 - 19 november. 

4. Annonsering. Installationen ”I Spåret” annonseras på följande platser: visitstockholm.com, 
alltomstockholm.com, lidingosidan.se, Kulturkalendern/lidingo.se,  Mitt i Lidingö och 
Lidingöloppets hemsida. 

5. Kulturveckan 12 - 19 november. Ingela kontaktar Stadskontoret för att få tillstånd att göra ett 
evenemang med rören under veckan. Förslag på plats var att ställa dem i skogen vid 
Ekogården - Långängen. 

6. Medlemsmöte den 13 september kl 18:00. Plats meddelas. 
7. Vernissagefest inför Höstsalongen på Galleri Fallera den 10 november. Liselott är ansvarig.
8. Medlemsavgift. Det saknas fortfarande inbetalning från några medlemmar, även från vårens 

Konstrunda. Vänligen ombesörj detta omgående då Karin behöver få in det i bokföringen. 
9. Kulturhus. Hembygdsföreningen vill skapa ett kulturhus i Lidingö centrum, Villa Oldenburg ca 

1000 m2. Det tillhör en stiftelse och tanken är att det ska rymma kulturella aktiviteter för 
ungdomar. De vill få idéer från FLK - vad vi kan bidra med. Förslag som diskuterades var: 
undervisning i kroki/akvarell, klubblokal, konstutställning osv. Möte med Robert Hallenborg 
(ordf.) för att få mer info kommer att ske. 

10. Utställningslokal. Skogshem & Wijk, Thomas Nagel kontaktade FLK om möjlighet till 
utställning. Ett möte blir den 30 augusti för att diskutera vidare. 

11. Nya medlemmar. Datum för inlämning runt 20 oktober. Beredningsgruppen tar hand om 
anmälningarna, sammanställer och presenterar ansökningarna vid ett medlemsmöte. 

Inga Sjödin (sekr) Ingela Karlsson  justerat

http://visitstockholm.com
http://alltomstockholm.com
http://lidingosidan.se
http://lidingo.se

