
Torsdag 21 september 2018 Mötesprotokoll

Styrelsemöte 5/2018 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 13 september 2018  
Plats Ateljé Gåshaga, Värdshusvägen 1, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Liselott Toresdotter 

Lindberg, Bernadette Schillings, Olga Kreida Smedmark
Frånvarande Jacqueline Igestedt, Jonas Melcherson
1. CerArt pågår till 29 september 2018. Ingela och Jacqueline hängde och installerade 

tavlor och skålar i Gällivare konsthall samt var med vid vernissage och pressvisning (se 
foton och klipp på vår hemsida) 29 augusti 2018. Gällivare Konsthall vill gärna 
utveckla samarbetet med Lidingökonstnärer genom att deras konstnärer ställer ut hos 
oss på Lidingö.  Finissage för CerArt blir i Lidingö Stadshus den 1/10-4/11 2019. 
Eventuellt kan en utställning av konstnärer från Gällivare bokas in före/efter vår 
utställning. Ingela kollar detta med kommunen. Samtliga deltagare i projektet behöver 
nu vara aktiva för att hitta utställningsmöjligheter under perioden oktober 2018 - 
september 2019. Koordinera detta med Ingela. 

2. Konstrunda 2019 blir den 29-31 mars. För att sjösätta detta har vi ett projektmöte 
den 21 november 2018 kl. 18:00. På dagordningen blir då bl.a.: Sponsorer/sälja 
annonser, bussrunda, lokal för samlingsutställning. 

3. Kulturveckan 2018 blir den 8-18 november. Tanken är att det ska bli en installation av 
lampskärmar som grundmaterial på Långängen alternativt AGA/Dalenum. Bernadette 
kollar detta i samband med bl.a. hennes pop-up-utställning där i sept/okt 2018. 
Skärmarna ska hämtas på Värdshusvägen 1 den 1/10 kl 17-18:30 av de som anmält sig 
till eventet. Tre skärmar per person är reserverade. Ingela mejlar ut instruktioner till 
medlemmarna. En plats för höstsalong i samband med Kulturveckan diskuterades. Då vi 
fortfarande är hemlösa och saknar en Konsthall eller lämplig plats för Höstsalong på 
Lidingö diskuterades huruvida JM:s lokaler på Dalénum kan fungera. Bernadette 
undersöker detta. Eller om Ediths förslag av industrilokal på Södra Kungsvägen är 
möjlig att använda. 

4. Jury till ansökan om medlemskap är nu utsedd. Information och ansökningsformulär 
finns på hemsidan.

5. Hemsidan. Fler styrelsemedlemmar behöver assistera Jonas M. och Roman i 
uppdatering av hemsidan. Problemet är dock att vi inte känner oss säkra i WordPress. 
När Jonas har tid och möjlighet att ge oss tips och råd om enkla justeringar och inlägg 
ska vi försöka schemalägga en ”utbildningssession” för övriga styrelsemedlemmar.

6. Nästa styrelsemöte 1 oktober kl 18:30 på Värdshusvägen 1, Gåshaga.

Inga Sjödin, sekreterare Ingela Karlsson, justerat.


