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Styrelsemöte 9/2017 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 11 december kl 18:00 - 21:30  
Plats Allhelgonagatan 15, Stockholm
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Bernadette 

Schillings, Liselott Toresdotter Lindberg, Jacqueline 
Igestedt, Olga Kreida Smedmark

Frånvarande Jonas Melcherson, Jonas Torstensson

1. Lidingöloppet. Då samarbetet med Lidingöloppet var alltför tungrott 
bestämdes att vi inte deltar 2018

2. Medlemsmöte. Medlemsmöte 10 januari 2018 på Medborgarskolan kl 
18:00. 

3. Utställningslokal 19-25 mars 2018. Galleri Fallera är uppbokade av 
annan utställning under vårens Konstrunda. Dessutom ligger galleriet 
avsides och har ingen naturlig genomströmning av folk. Vare sig 
evenemang som musik, föresläsning, krokiteckning under kulturveckan 
eller glöggmingel sista veckan lockade till sig besökare. Endast 
modevisningen var en besöksmagnet. Vi försöker därför hitta lämplig 
lokal för samlingsutställningen till konstrundan 2018. Fler förslag 
diskuterades som Stadshusets garage, Oldenburgska villan och 
Stadshusets fönster vid entrén. Liselott tar kontakt med Hallendorf för 
en ev. utställning i Oldenburgska villan och Ingela kontaktar John 
Svensson på Stadshuset. 

4. Konstrundan 2018. Datumet blir 23-25 mars. Aktuella arbetsinsatser: 
se bilagan Projektgraf 2016-12-12/EA. Mejl om anmälan till 
konstrundan skickas ut tillsammans med en lista på vilka 
medarrangörer och sponsorer som tidigare har medverkat. 

5. Medarrangörsmöte. Då fler av medarrangörerna inte kunde komma 
på mötet den 12 december avbokades det och vi ska i stället ta kontakt 
med dem per telefon. 

6. Utvärderingar. Medlemmarna uppmanas att mejla utvärderingar till 
inga.sjodin@me.com för sammanställning inför medlemsmötet i 
januari.

A. från 2017 års konstrundor, utställningar och installationer 
(Lidingöloppet resp Långängen) - reflektioner, förslag på 
förbättringar, eller annan konstruktiv kritik 

B. av insatser och erfarenheter inom respektive Arbetsgrupp (se 
hemsidan internt) under 2017
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7. Installation Lidingö centrum. Lidingö köpmannaförening har bestämt 
datum för sin Kulturvecka: 17 februari 2018. LK:s förslag till deltagande 
var installation av (begagnade) stolar, som vi ger ett fritt valt 
konstnärligt uttryck. Varje deltagare bidrar alltså med en stol/fåtölj och 
transformerar den till ett nytt konstverk. Dessa konstverk kan vi sedan 
återanvända vid Konstrundan. 

8. Skogshem & Wijk. Vi har åtagit oss att ställa ut konst i S&W:s 
konferensanläggning och Företagsgruppen har fått förslaget att 
organisera detta. Då det är kort om tid kan styrelsens medlemmar 
starta upp med en utställning som ett pilotprojekt under 4 veckor fr.o.m. 
januari. Ingela kontaktar S&W. 

9. Gällivare Konsthall. Vi har ännu inte konkretiserat något. Dock är det 
klart att Konsthallen står för fraktkostnaderna. 

10.Årsmöte. Datum 21 februari kl. 18:00 hos Jacqueline Igestedt, 
Höjdstigen 1, Lidingö

Inga Sjödin, sekreterare Ingela Karlsson, justerat

Bilaga,  Projektgraf Konstrundan 23-25 mars 2018 
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