
fredag 30 november 2018 Minnesanteckningar

Projektmöte 1 - Konstrundan 2019 - Lidingökonstnärerna 

Tid	 	 	 torsdagen 29 november 2018

Plats	 	 	 Medborgarskolan, Pyrolavägen 11, Lidingö

Närvarande	 	 14 medlemmar: Ingela Karlsson, Inga Sjödin, Tora Derkert, Erik 	 	
	 	 	 Andersson, Catti Åselius Lidbeck, Liselott Toresdotter Lindberg, 	 	
	 	 	 Jannike Simonsson, Christina Rosenqvist, Zete Lundin, Jonas 	 	
	 	 	 Melcherson, Elisabeth Megner, Bo Vading, Malin Sellergren, Lena 	 	
	 	 	 Lindqvist.

1. Presentation av nya medlemmar Nya medlemmar som presenterades på mötet: 

Lena Lindqvist, Malin Sellergren och Bo Vading. Anna Berger kunde inte delta. 

2. Omvärldsbevakning. Utsmyckning i simhallen på Bosön. Christina lobbar för att LK 

ska få delta med den konstnärliga utsmyckningen i den nya simhallen och åberopa lön 
enligt enprocentsregeln (SOU 1975:14). Jonas M håller ett öga på liknande uppdrag 
från lidingöföretagens upphandlingssidor. Christina menade också att vi ska bevaka 
rivningen av Lidingöbron och i samband med detta göra något större event - projekt. 


3. Utställningsytor Jannike föreslog att LK efter Konstrundan 2019 kan få disponera 
över ett visst utrymme, bl.a. skyltfönster, i ramverkstaden och vid försäljning betala en 
liten procent. Jannike återkommer med förslag på upplägg.


4. Konstrundan 29-31 mars. 

	 Deltagaravgift är 500 kronor

	 Anmälan ska ske senast 10 december. Jonas M skapar ett anmälningsformulär, 		
	 som läggs på hemsidan INTERNT, i vilket vi ska anmäla oss och även ange vilka 		
	 uppgifter man helst vill åta sig. Annika har redan åtagit sig att söka tillstånd för 	 	
	 banderoll på Torsviksberget 24-31 mars. Ingrid har lista på flaggor och vägvisare. 

	 Samlingsutställning. Vi planerar att kontakta JM för att återigen få låna 	 	 	
	 Dalénumlokalen. Andra planer är att hyra Galleri Fallera. Liselott har talat med 	 	
	 Anders Odéen som återkommer med svar. Vi kommer i så fall att själva hänga, 	 	
	 vakta och sälja. Det kan dock bli svårt att både hålla Öppen ateljé och vakta 	 	
	 samlingsutställningen. Elisabeth föreslog att be Konstföreningen vakta mot att LK 	
	 ger någon fördel till deras förening, exempelvis rabatt på konstverk, göra reklam för 
	 medlemskap i Konstföreningen.

	 Öppna ateljéer. Elisabeth håller kontakt med Hembygdsföreningen om att få ställa 	
	 ut i Museet. Under Konstrundan ska de ha en Ulla Sallertutställning i lokalen på 	 	
	 ovanvåningen men Elisabeth förhandlar om lokaler på bottenplan och eventuellt	 	
	 Magdasalen. Där borde 3-4 personer kunna ställa ut. Sprid idéer om fler 	 	 	
	 ateljéplatser under Konstrundan på Facebook internt. 

	 Sponsorer/annonsörer Vi måste komma igång redan i januari med att skaffa 	 	
	 sponsorer. Erik har listan på tidigare sponsorer och Jonas M. kompletterar med fler 
	 företag. Detta delas ut/mejlas till deltagarna 19 december. Priset är detsamma som 
	 årets Konstrunda: 1500 kr. Medarrangörer betalar efter utrymme. Frågan om vi kan 	
	 sälja annonsplats, såsom Audio Video 2018, utan att få problem med Skatteverket 	
	 undersöks av ??????

	 Marknadsföring förutom den traditionella kartan i Mitt i Lidingö och annons i 	 	
	 Östermalmsnytt förhandlar Elisabeth med Hembygdsföreningen om att få bifoga 	
	 vår karta med Hembygdsnytt. Museet är hittills tveksamma då ”kartan är en 	 	
	 kommersiell bilaga”. Elisabeth försöker även få ut kartan till Konstföreningens 	 	
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	 medlemmar. Christina undersöker annonsering i radiokanaler och skärmar på ICA, 	
	 Jannike undersöker skärmar på Willys. Jonas M skapar ett evenemang på vår 	 	
	 Facebooksida som vi kan dela. Vi brukar även skicka in ”gratisannonser” på 	 	
	 Konstkalendern, På Gång, AlltomStockholm, VisitStockholm, Lidingösidan, Vårt 		
	 Lidingö, Lidingö Kulturkalender, affischer på Ö-gruppens anslagstavlor. 2017 hade 	
	 vi även betalannonser i Lidingö Magasin, Konstkalenderns broschyr och på 	 	
	 internetsidan omkonst.se samt deltog i Stockholm Art Week. Det året kom även 		
	 många besökare från konstskolor och ”andra sidan bron”. 

	 Efterfest. Vi har i nuläget ingen plats att vara på men ett förslag dök upp: 	 	 	
	 Värdshusvägen 1. Ingela och Catti undersöker om det är möjligt. 

5. CerArt Tora har sett till utställningen på Högberga v48. Nästa vecka är det Py som 

åker dit. Om vi inte får napp på nya utställningsmöjligheter före Stadshuset oktober 
2019 ska skålarna hämtas v2. Ett nygammalt förslag var att ställa ut i 
Millesgårdens”korridor” vid gamla entrén. Tora undersöker detta igen med Onita Vass. 


6. Deltagaravgiften för Konstrundan är 500 kronor. Betalas till Plusgiro 51 38 37-5. Ange 
namn och Konstrundan 2019


7. Medlemsavgiften för 2019 är 400 kronor. Betalas till Plusgiro 51 38 37-5. Ange namn 
och Medlemsavgift 2019


8. Projektmöte 2 - Konstrundan blir den 19 december, Medborgarskolan, Pyrolavägen 
11, Lidingö 


Inga Sjödin sekreterare	 	 	 	 Ingela Karlsson, justerat 


http://omkonst.se

