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Projektmöte 2 - Konstrundan 2019 - Lidingökonstnärerna 
Tid  onsdagen den 19 december 2018 
Plats  Medborgarskolan, Pyrolavägen 11, Lidingö 
Närvarande 12 deltagare: Ingela Karlsson, Inga Sjödin, Tora Derkert, Erik Andersson, Elisabeth  
  Megner, Bo Vading, Lena Lindqvist, Paula Rindborg, Torun Bjurman, Ingrid   
  Hallström, Lena Boije Anker, Gisela von Weisz 
Frånvarande Annika Repper, Catti Åselius Lidbeck, Jonas Melcherson, Jonas Torstensson, Marie  
  von Kraemer, Zete Lundin, Malin Sellergren, Anna Berger, Kevork Zabounian, Inga  
  Rydén, Liselott Toresdotter, Christina Rosenkvist, Erik Anker, Jannike Simonsson,  
  Jacqueline Igestedt, Olga Kreida Smedmark, Bernadette Schillings, Jonas    
  Torstensson 

1. Medlem, passiv medlem, hedersmedlem Då vi fått in förfrågningar om passivt medlemsskap 
från ”aktiva” medlemmar diskuterade vi frågan igen, trots att den redan varit uppe på årsmötet 
2016. Vi beslöt att den ska tas upp som en motion på Årsmötet.  

2. Årsmöte den 20 februari 2019 och kallelsen till medlemmarna sker senast 10 dagar före. 
Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före Årsmötet. 

3. Konstrundan 29-31 mars. Anmälningarna på hemsidan har fungerat bra. Endast några 
medlemmar har anmält sig via telefon/mejl och vi blir 27 deltagare 2019. På hemsidan ser du 
vem som tar hand om vad dvs. vem du ska samarbeta med i olika uppgifter. Håll kontakt med 
varandra!  

 Flaggor. Kontakta Ingrid så snart du vet var du ska ställa ut och om du behöver flagga eller  
 ”mäklarskyltar”. Då vi är fler i år kommer vi troligtvis att behöva beställa fler flaggor vilket  
 Ingrid sköter tillsammans med Jonas T.  

 Öppna ateljéer. Vi har följande tips på platser. Elisabeth håller kontakt med Hembygds-  
 föreningen om att få ställa ut i Museet. Där borde 3-4 personer kunna ställa ut men hon får  
 inte definitivt svar förrän i januari. På Högberga Gård ska Marie ställa ut i restaurangen men 
 där finns även möjlighet att hänga vid CerArt-utställningen i Conferensen. På Ortopediska  
 (Polishuset) ska Annika ställa ut och där finns plats för 2-3 personer i korridor och väntrum.  
 På Elfviks Gård finns plats i Bistron (vita rummet) och i ladan (ej uppvärmd) samt i   
 trädgården. På Långängens Gård har vi även ställt ut tidigare år. Sprid fler idéer om   
 ateljéplatser under Konstrundan på Facebook internt.  

 Sponsorer/annonsörer Vi betalar ca 27 tkr för ett uppslag i Mitt i Lidingö, 11,2 tkr för   
 banderoll och karta. Totalt ca 75 tkr. Detta måste täckas så vi bör komma igång redan i   
 januari med att skaffa sponsorer. Erik har listan på tidigare sponsorer som mejlas ut till   
 deltagarna. Kontakta samma sponsor som du talade med 2018. Du som inte talade med   
 någon kan söka upp nya på Ön. Priset för en logga i kartan är 1500 kr alternativt en   
 helårssponsring med loggan på Konstrundan, Kulturveckan, Höstsalongen och hemsidan för 
 2000 kr. Vi har även fått klartecken från Hans Christner att vi, förutom loggan kan sälja   
 annonsplats på kartan. Medarrangörer betalar efter utrymme. Ingela mejlar prislistan baserad 
 på storlek för bild och text. Ett tips var att ta med kartan vid besök till sponsorer, speciellt  
 nya, för att visa den utmärkta annonsplatsen som delas ut till minst 20000 hushåll på   
 Lidingö. Kontakta Ingela om du inte har kartan 2018. Ingela mejlar den som pdf också. Inga 
 kollar med Jonas M. om vi kan lägga ut sponsorlistan på hemsidan alt. lägga till en kolumn i 
 anmälningslistan där vi själva kan ange vilka företag som kontaktats och vilken summa som  
 ska faktureras. 
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 Kartan Olga tar hand om kartan även i år. Hon meddelar deadlines för att mejla henne foton  
 och information om var din ateljé är. Öppettider ska vara 11-17 på utsidan med ev.   
 alternativa tider under adresserna. För att få bättre överblick över rebus och konstnärernas  
 Öppna ateljéer föreslog Elisabeth att detta finns samlat runt kartan medan sponsorernas   
 loggor flyttas till utsidan av kartan. Elisabeth kontaktar Olga om layouten. Kartan delas ut  
 till ca 22000 hushåll i Mitt i Lidingö. I övrigt bör varje deltagare sprida kartan på/i/till   
 hotell, museer, affärer, sponsorer, medarrangörer….. Då inte alla kartor distribuerades 2018  
 beslöts att minska antalet beroende på Hembygdsföreningens svar huruvida vi kan skicka ut  
 den till deras medlemmar. Nästa år bör vi diskutera om den grafiska utformningen kan   
 anpassas till hemsidans. 

 Marknadsföring Olga bör utforma en annons (kartan?)i pdf om Konstrundan så vi kan börja  
 marknadsföra den på hemsidan, Facebook och Instagram tidigt 2019. Paula och Torun tar   
 hand om detta på sociala medier. Därefter kan varje deltagare dela/kopiera länken/ till sin   
 hemsida, FB, Instagram, LinkedIn. I övrigt annonserar vi i Konstkalendern, Vårt Lidingö,  
 Lidingö Nyheter (f.d. Lidingösidan), Lidingö Kulturkalender, Östermalmsnytt och Mitt i.  

4. Hemsidan. Medlemssidan ser för anonym ut; bilder på medlemmarnas konst bör finnas vid 
adressen.  

5. Deltagaravgiften för Konstrundan är 500 kronor. Betalas till Plusgiro 51 38 37-5. Ange namn 
och Konstrundan 2019 - senast 10 januari ska pengarna finnas på föreningens konto.   

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

7. Projektmöte 3 - Konstrundan blir den 17 januari 2019, Medborgarskolan, Pyrolavägen 11, 
Lidingö  

8. Årsmöte 20 februari 2019 kl 18:00. Plats informeras senare men prel. blir det Medborgarskolan, 
Pyrolavägen 11 

Inga Sjödin sekreterare    Ingela Karlsson, justerat  


