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Styrelsemöte 1/2018 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 15 februari 2018  
Plats Ateljé Gåshaga, Värdshusvägen 1, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Bernadette Schillings, 

Liselott Toresdotter Lindberg, Jonas Melcherson, Olga Kreida 
Smedmark

Frånvarande Jacqueline Igestedt, Jonas Torstensson

1. Kulturen i centrum. Stolarna ska placeras ut kl 09:30 runt lyktstolparna på 
torget. Hämtning av stolarna kl 15:30-16:00. Vi kommer att ha ett bord i tältet där 
vi delar ut Centrumföreningens tipsrunda med vinst på 500:—  Enligt 
programmet ska vi berätta på scenen om vår verksamhet, konsten i 
butikerna och tipsrundan kl 11:45 och 12:30. Vi kan förslagsvis ta upp de 
aktiviteter som har varit aktuella under året: 

• Skålprojektet, Gjutrören vid Lidingöloppet och på Långängen, 
samlingsutställning på Galleri Fallera, 

• stolprojektet och konst i butikerna 
• kommande konstutställning på Skogshem & Wijk, 
• Konstrunda med Öppna ateljéer 23-25 mars kl 11-18:00. 
• Vårt samarbete med Lidingö kommun och med många företag på ön. 
• Vi vill främja kulturen på Lidingö. 
• Tillsammans i föreningen kan vi utveckla gemensamma projekt och möter på 

så sätt många Lidingöbor

2. Skogshem & Wijk. Pilotgruppen: Ingela, Bernadette, Olga, Jonas M, Jonas T, 
Liselott, Inga ska lämna konstverken den 27 februari kl 17:00 alt. 25 feb., ställa 
ut dem på plats tillsammans med en skiss på hur de ska hängas senare av 
vaktmästaren. Ditt namn, konstverkens titel, teknik, pris och 
betalningsinformation ska mejlas till Jonas M senast söndag 18/2. Ett 
informationshäfte om Lidingökonstnärer och utställarna ska sammanställas och 
lämnas i receptionen. Liselott och Jonas M. organiserar de kommande 
utställningarna då pilotprojektet är avslutat, efter ca 6 veckor. Pilotgruppen ska 
utveckla och föreslå olika kulturevent som föreläsningar, quiz om den aktuella 
utställningen, för hotellets gäster. 

3. Medlemskap i föreningen. En förfrågan har kommit från Annika Arnell om när 
medlemskap kan ansökas. Ingela svarar att det blir i vecka 41 och Jonas M 
kommer då att lägga ut ett ansökningsformulär på hemsidan. Ett par motioner 
om formen för antagning kommer att behandlas på årsmötet den 21 februari kl 
18:00 hos Jacqueline, Höjdstigen 5. 
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4. Kvitto på medlemskap. Karin Jonsson skriver inte ut kvitton utan var och en får 
ta upp medlemskapsavgiften i sin deklaration med ett ev. bankutdrag som 
redovisning. 

5. Hemsidan. Efter Catherines och Eriks mejlkorrespondens om punkten Vår konst 
hos er kontaktade Ingela, Hans Christner & Karin Jonsson som bekräftade att 
föreningen inte kan vara involverad i uthyrning av konst etc. mot företag utan det 
får varje konstnär själv ta hand om. En annan fråga som aktualiserats är 
huruvida vi ska visa enskilda medlemmars utställningar på hemsidan. Styrelsen 
ansåg att det ska kunna exponeras på hemsidan då det visar hur aktiva 
medlemmarna är i sin konstnärsutövning. 

Inga Sjödin, sekreterare Ingela Karlsson, justerat


