
8 april 2018    Lidingö 

Styrelsemöte 3/2018 i Föreningen Lidingökonstnärer 
 
Tid: Torsdagen den 8 april 2018 
Plats: Hos Bernadette, Ekholmsparken 3, Lidingö 
Närvarande: Ingela Karlsson (ordf), Jacqueline Igstedt, Olga Kreida 
Smedmark, Bernadette Schillings, Liselott Toresdotter Lindberg, Jonas Melcherson (sekr) 
Frånvarande: Inga Sjödin 
 
1. Skogshem & Wijk 
Pilotprojektet med de första medlemmarnas verk är upp på väggarna på Skogshem & Wijk. 
Stafettpinnen går över till nya medlemmar med omhängning v.17. Exakt tid avtalas med 
konferenshotellets personal och meddelas till alla föreningens medlemmar i interna 
Facebookgruppen under v. 15. Vi är i skrivande stund 4 medlemmar som visat intresse för 
omgång två, under helgen v.14 mejlar Liselotte alla, så får vi se om vi kan hitta 2-3 till vilket skulle 
ge en bra mängd/mix  på väggarna. S&W har uttryckt önskemålet att all konst vi ställer ut hos 
dem ska kunna hängas upp på väggarna. När datum och klockslag är satt samordnas val av verk 
och leverans av den grupp som ska ställa ut. Meddela gärna titel, material och pris verk för verk 
till Jonas Melcherson (hello@jonasmelchersonart.com) så skriver han ut uppdaterade foldrar att 
lägga i receptionen. 
 
2. Motioner till extra medlemsmöte om stadgeändring 
Påminnelse om att skicka in motioner inför det extra medlemsmötet  den 2 maj, om 
medlemsantagningsprocessen. Motioner skickas till Ingela Karlsson (ingela_c@hotmail.com). 
Mötet hålls den 2 maj kl. 18.00 – 20.00 på I Medborgarskolans lokal, Pyrolavägen 11. 
 
 3. Utvärdering av konstrundan 2018 
En punkt läggs till det extra medlemsmötet den 2/5. Utvärdering av konstrundan 2018.  
 
Utvärdering av: 
 • Utställningarna, besökarantal etc. 
• Sponsorer, media, tryck material. 
• Vår fest hos Jacqueline. 
 
4. Skålprojektet till Gällivare Konsthall (GK) 
Prisuppgifter för Emballage och transport börjar trilla in. Beställning av det här materialet 
brådskar – inte för utställningen utan för förvaringen av de färdiga skålarna i Jacquelines ateljé. 
Jonas Torstensson har kontakten med leverantörer. Detta innebär en ökad kostnad för alla som 
deltar i konstprojektet. En tillkommande kostnad för frakt av keramik är helt normalt – keramik är 
ömtåligt – men detta ska stämmas av med deltagarna i projektet. 
Idé till utställningen i Gällivare: Verken som ska numreras kan få nummerskyltar i form av 30x30 
cm stora tavlor. Deltagande konstnärer får illustrera sin egen nummerskylt med sitt personliga 
uttryck. Det blir effektfullt i det enhetliga formatet och det utmanar betraktare att dra paralleller 
mellan enskilda konstnärers uttryck tvådimensionellt på väggen och tredimensionellt/taktilt i form 
av skålen. 
 
5. Nästa styrelsemöte blir onsdag 2/5 kl. 20.00 efter åresmöte.  


