
Torsdag 22 november 2018 Mötesprotokoll

Styrelsemöte 7/2018 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 21 november 2018  
Plats Hos Liselott Toresdotter, Pilvägen 8, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Bernadette Schillings, 

Liselott Toresdotter Lindberg, 
Frånvarande Jacqueline Igestedt, Jonas Melcherson, Olga Kreida Smedmark

1. Höstsalongen 7-18 november 2018. Tack vare både snabba och omfattande 
insatser av främst Ingela Karlsson och Bernadette Schillings kunde vi få till 
stånd en PopUp-utställning på Dalénum. Många medlemmar anmälde sig - 24 st 
- trots knapp framförhållning. JM höll med lokal, rekvisita i form av byggstängsel 
och elektricitet. Deltagaravgiften 350 kr täckte till viss del (ca 50 %) inköp av 
belysning, kablar, dryck, tilltugg och musik av Imaginatura. Vaktschemat och 
önskade byten fungerade bra mellan deltagarna. Utställningen annonserades 
enbart på webben: Lidingösidan, Kulturkalendern och sociala medier men tack 
vare artikeln i Mitt i Lidingö hittade även besökare med enbart Kulturveckans 
katalog dit. Det blev ett mycket uppskattat event för både deltagare och 
besökare. Även platschefen på JM, Olof Pettersson Herold, var nöjd med 
arrangemanget. Vi kommer därför att undersöka om även en samlingsutställning 
vid Konstrundan 2019 kan genomföras där. 

2. Installationen Ljus på Långängen 4-18 november.Vi fick tillstånd av Miljö- & 
Stadsbyggnadskontoret att göra en konstnärlig ljusinstallation utmed Västra 
Långängskärret under Kulturveckan. Lampskärmarna från Ikea inspirerade till 
många olika skapelser. Lidingösidan hade en fin fotoserie av objekten och skrev 
bl.a. Vissa av dem framträder tydligast i skymning och mörker, andra ger 
färgupplevelser dagtid. Oavsett vilket, så väcker installationen stort intresse hos 
alla som passerar området. Vi fick också många positiva kommentarer från 
förbipasserande. Nio medlemmar deltog. Vi kommer att ansöka om en 
ljusinstallation även hösten 2019.

3. Konstrundan 2019. Första Projektmöte blir den 29 november. Senast 
anmälningsdatum den 10 december. Preliminär budget tas fram av Ingela, Olga 
och Karin. Titel ska vara KONSTRUNDA (inte Konsthelgen) och undertitel för de 
aktuella deltagarna ÖPPEN ATELJÉ. Fördelningen av uppgifter (se bilagan 
Lidingkonstnärernas utställningsprojekt) mellan deltagarna bestäms vid 
projektmötet 19 december. Diskussioner, men inget beslut, huruvida ett 
Kulturaktörsmöte ska genomföras före jul. 

4. Galleri Fallera Anders Odéen vill lägga ner sin verksamhet och hyra ut lokalen 
till oss för 7000 kr/mån men behålla kontorsdelen. Frågan diskuterades men det 
ansågs orealistiskt. Däremot undersöker vi om en samlingsutställning kan pågå 
där under Konstrundan ifall inte Dalénum blir aktuellt. 
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5. S&W Vi tog inget beslut angående Anders Odéens förslag att vi ska överta 
”deras” korridor på S&W. 

6. CerArt Utställningen på Högberga Gård tar slut vid trettondagshelgen. Vissa 
aktioner har tagits av gruppen: Annika, Erik, Josefin, Elisabeth, Py och Paula att 
ställa ut på andra platser men inga konkreta förslag har hittills kommit in. Vi 
väntar även på svar från Kulturrådet på ansökan om bidrag till en 
vandringsutställning. Om inget kan realiseras före Trettondagen måste var och 
en hämta sin skål på Högberga och piedestalerna förvaras i LK:s regi. Förslag 
på framtida utställningar är Stadshuset hösten 2019 och julmarknaden 2019 i 
Långängens lada. 

7. Förråd. LK behöver hyra ett förråd för diverse rekvisita och utrustning. Ingela 
frågar Jonas Almqvist på Värdshusvägen 1, Gåshaga om utrymme finns där.

8. Reseersättning. För CerArts vernissage i Gällivare ska betalas ut till Ingela 
Karlsson och Jaqueline Igestedt. 

9. Hemsidan. LK har många olika aktiviteter och de är snabbt över vilket innebär 
att hemsidan inte alltid är uppdaterad. Det är positivt när medlemmarna bidrar 
med konstruktiva lösningar/kommentarer men f.n. är det endast 1-2 personer, 
Jonas M och Roman, som ideellt kan redigera sidan. Ett förslag är att 
fotogalleriet får en rubrik (BILDER) under vilken olika genomförda projekt kan 
läggas in. Under den fliken kan även filmer och tidningsartiklar ligga. 

10.Nya medlemmar. Fyra personer har valts in av juryn. De bjuds in att delta vid 
projektmötet Konstrundan 2019 den 29 november. 

11.Nästa styrelsemöte Den 11 december kl 18:00 hos Inga

Inga Sjödin sekreterare Ingela Karlsson justerat 


