
torsdag 24 maj 2018 Minnesanteckningar

Medlemsmöte 2/2018 Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 23 maj 2018 kl 18:00
Plats Medborgarskolan, Pyrolavägen 11, Lidingö
Närvarande Erik Andersson, Edit Cajas, Tora Derkert, Jacqueline Igestedt, Ingela Karlsson, 

Zete Lundin, Annika Repper, Inga Sjödin, Lena Sundbeck-Arnäs,
Frånvarande Percy Andersson, Erik Anker, Lena Boije Anker, Torun Bjurman, Lucien Brongniart, 

Josefin Davidsson, Magdalena Denker, Ingrid Hallström, Martin Josefsson, Olga 
Kreida Smedmark, Anne-Lie Larsson Ljung, Per Lindqvist, Jonas Melcherson, 
Roman Redz, Marie von Kraemer, Mats Lydén, Elisabeth Megner, Paula Rindborg, 
Christina Rosenkvist, Inga Rydén, Jannike Simonsson, Bernadette Schillings, 
Catherine Snöbohm, Liselott Toresdotter Lindberg, Jonas Torstensson Gisela von 
Weisz, Py Wernstedt, Kevork Zabounian, Catti Åselius Lidbeck

1. Nya stadgar Medlemmarna röstade enhälligt igenom ordalydelsen av §2 i stadgarna från det 
extra årsmötet: ”Medlemskap kan sökas av aktivt utövande konstnär som bor eller har sin 
konstnärliga verksamhet på Lidingö. En jury bestående av minst 3 medlemmar från föreningen 
beslutar om antagning till föreningen. Juryn utses av styrelsen – bland aktiva medlemmar i 
föreningen. Juryn kan ta in extern expertis. Sökande som kan uppvisa examen från en 
konsthögskola antages direkt utan bedömning.” 

2. Gällivare konsthall (GK) Jacqueline gav en lägesbeskrivning för de 29 skålarna: 
förpackningsmaterial och kartonger är beställda och de senare ska nu vikas och förstärkas med 
fyrkantslister för transporten. Medlemmarna uppmanas att hjälpa till med detta i juni. 
Varje deltagare ska konstnärligt tolka en siffra på en ”tavla” 40x40 cm (ingen ram) av valfritt 
stabilt material som ska hänga på en vägg. Siffran refererar till skålen. Vid utställningen 
kommer även en del av de små skålarna att exponeras. 
GK står för transport och en biljett till Gällivare samt affischer, annonser och broschyrer. 
Deltagarna står för piedestaler ca 8500:-, förpackning 11500:- och transport hem ca 27000:- 
totalt ca 47000:- dvs.: 1600-1700/person.
Vernissage 180829 och finissage okt-nov 2019 i Lidingö Stadshus. 
Det vore önskvärt att utställningen vandrade vidare/runt. Bernadette undersöker möjligheten att 
ställa ut på fler konsthallar i Piteå och Luleå. Zete kommer att kontakta dem nästa vecka när hon 
är i området. Även andra konsthallar som Härke på Frösön och Jokkmokk ska kontaktas. 

3. Kulturveckan 2018. Ingela presenterade en idé om gestaltning av lampskärmar på Långängen. 
Alla deltagarna visade intresse varför vi köper ca 50 st à 9:- på IKEA. 
Höstsalong 2018. Då Stadshuset är stängt i höst uppmanades alla att slå våra kloka huvuden 
ihop för att hitta något lämpligt. Edit ska undersöka om vi kan använda en tom maskinhall i en 
byggnad utmed Södra Lidingövägen, Annika kontaktar kommunen, Zete och Lena SA kontaktar 
Foresta. 

4. Arbetsgruppen Programverksamhet Tora föreslog att visa bilder på Lidingö Museum för LK-
medlemmar om Siri Derkerts konstnärskap under hösten 2018. Erik föreslog att medlemmarna 
håller presentationer om sitt konstnärsskap så vi lär känna varandra lite bättre. 

Inga Sjödin, sekreterare Ingela Karlsson, justerat 


