
söndag 4 mars 2018 Mötesprotokoll

Styrelsemöte 2/2018 i Föreningen Lidingökonstnärer  
Tid 1 mars 2018  
Plats hos Catti i Ateljé Gåshaga, Värdshusvägen 1, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Jacqueline Igestedt, 

Bernadette Schillings, Olga Kreida Smedmark, Jonas Torstensson
Frånvarande Liselott Toresdotter Lindberg, Jonas Melcherson

1. Informationsstruktur. En ny mejladress skapas för bl.a. extern kommunikation till 
föreningens styrelse. Dessutom är önskemålet att den senaste tidens oreda i 
mejlkommunikationen minskas genom att frågor som berör styrelsen kanaliseras till 
denna mejladress. Medlemmarna behöver känna sig delaktiga i projekten. Detta kan 
ordnas via en kalender på hemsidan internt. Där läggs projekten in i kalendern, 
anmälningsformulär med uppgifter i arbetsgrupperna kopplas till respektive projekt och 
när detta är ifyllt visas en bekräftelse på deltagandet, enligt Jonas M. och Inga. Jonas 
M har hittills hållit i hemsidan tillsammans med Roman men styrelsen bör få ett par 
utbildningstillfällen för att kunna lägga in viss information. 

2. Skålprojektet Gällivare Konsthall (GK). Jonas T har undersökt transportkostnader 
resp. -förpackning. Ingela ringer den 5 mars och undersöker vilka möjligheter och 
kontaktnät GK har för att genomföra en vandringsutställning i trakten, ex. Jokkmokk, 
Piteå, Umeå. GK står för en transport, affischering och ev. tryck. Vi bör undersöka om 
det finns fler intressanta områden för utställning/samarbete som LKAB i Kiruna. Socklar 
ska beställas senast tisdag den 6 mars. Ett projektmöte och en arbetsgrupp för bl.a. 
budget, projektbidrag, marknadsföring, PR-strategier osv. bör hållas om vi ska 
genomföra detta.   

3. Konstrundan 2018. Öppettiderna blir 11-18:00 generellt. Ev. avvikande öppettider 
anges på kartan. Fönstren i Stadshuset som vi får disponera för samlingsutställningen 
ger möjlighet till 1 stor och 2 små tavlor. Exakta mått går inte att ge utan 
”hängningsgruppen” får avgöra vad som får plats. De tavlor som inte kommer med ska 
hämtas den 20 mars kl 17-18:00. Tavlorna hängs i fönstren och ses utifrån. Skulpturer, 
keramik och glas placeras på socklar/piedestaler. En karta i storformatet A1 beställs via 
Annika och placeras i Stadshuset. Efterfesten blir ett knytkalas den 28 mars och 
Liselott undersöker vem av medlemmarna som tar hand om det. Olga informerar 
sponsorerna. 

4. Långängen stolar. Det är klart med kommunen att ställa ut stolar istf rör. Fler stolar 
och ett bord behövs. 

5. Skogshem & Wijk. Ingela mejlar en ritning på antal väggar och yta för planering av 
upphängning som sker av vaktmästaren i vecka 10. Konsten ska ställas ut vid resp. 
plats  7 mars kl 17:00 - 

6. Extra årsmöte för ändring av stadgarna §2 Medlemskap och val av jury blir den 2 maj. 
Motioner ska skickas in till styrelsen före kallelsen. Styrelsen bifogar sedan motionerna 
med kallelsen. 

7. Nästa styrelsemöte 5 april kl 17:30 hos Bernadette. 

Inga Sjödin, sekreterare Ingela Karlsson, justerat


