
torsdag 24 maj 2018 Mötesprotokoll

Styrelsemöte 4/2018 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 22 maj 2018  
Plats Ateljé Gåshaga, Värdshusvägen 1, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Jacqueline Igestedt,

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

1. Skålprojektet- Gällivare konsthall (GK) 29 augusti 2018. Kartonger och 
förpackningsmaterial är nu levererade till Jacqueline. Förstärkning, i form av en fyrkantslist, 
behövs för att kunna stapla dem på varandra utan att skada skålen under transporten. Fyra lister 
ska limmas eller skruvas fast i kartongens hörn. Jacqueline behöver hjälp med att vika 
kartongerna och limma listerna. Jonas M. åtog sig att fota samtliga skålar för att skapa en 
katalog. 

Varje deltagare skapar en tavla med måtten 40 x 40 cm (ingen ram) där skålens nummer ska 
framgå. Jacqueline kontaktar var och en och meddelar vilket nummer skålen har. 

Piedestalerna är under produktion och Bernadette är kontakt med Piteå och Luleå konsthallar för 
en eventuell fortsättning. Vi undersöker även om andra konsthallar i området kan vara 
intresserade. Utställningen avslutas i Lidingö Stadshus 3 oktober - 1 november 2019. 

Kostnader: piedestaler och kartonger 20000:- hemtransport ca 27000:- annonser och broschyrer 
ca 3000:- GK står för transport och biljett för en person till Gällivare, annonsering, broschyrer 
och affischer lokalt. Totalt ca 50000:- dvs. 1600-1700:-/deltagare. Förslagsvis betalas hälften vid 
avfärd och hälften vid hemkomst. 

Projektbidrag på både regional nivå undersöks av Jonas M. Frågan är: vem i föreningen söker på 
riksnivå (Norrbotten) och ev. KRO? Hör av er till styrelsen! 

2. Hemsidan De officiella kontaktuppgifter på hemsidan ska bytas ut från ordförande till en som 
går till LK. Samtliga styrelsemedlemmar ska ha inloggningsuppgifterna för att kunna sköta 
kommunikationen. Hemsidan Internt kan vidareutvecklas så att bl.a. ansökningar till olika 
projekt läggs ut och registreras där för att få samlad information. En kalender kan läggas in där 
styrelsen och olika projektledare uppdaterar de olika aktiviteterna. 

3. Kulturveckan Ingela presenterade ett grundmaterial - lampskärm från IKEA - för installation 
på Långängen. Vi beslöt att 50 st skulle köpas in för 9:-/st. 

4. Konstrundan 2019 Vi ska börja planera redan i okt/nov för att kunna genomföra projektet på 
ett bra sätt. Vi behöver fundera på upplägget med sponsorer och ev. sälja annonser. Vi beslöt att 
inte trycka upp så många kartor då det fortfarande finns ca 1000 st över sedan 2018. 

5. S&W - Den nuvarande utställningen hänger kvar t.o.m. slutet av augusti. 

Inga Sjödin sekreterare Ingela Karlsson justerat


