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Projektmöte 3 – Konstrundan 2019 i Föreningen Lidingökonstnärer  
 

Tid  Torsdagen den 17 februari 2019 

Plats  Medborgarskolan, Pyrolavägen 11, Lidingö 

Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Erik Andersson (sekr), Christina Rosenkvist, Bo Vading, Malin 

Sellergren, Paula Rindborg, Bernadette Schillings, Liselott Toresdotter Lindberg, Jonas 

Torstensson, Jonas Melcherson, Lena Lindqvist, Tora Derkert, Zete Lundin, Elisabeth 

Megner, Lena Boije Anker, Gisela von Weisz, Marie von Kraemer, Ingrid Hallström. 

Frånvarande Jacqueline Igestedt, Olga Kreida Smedmark. Inga Sjödin, Erik Anker, Catti Åselius 

Lidbeck, Jannike Simonsson, Anna Berger, Kèvork Zabounian, Torun Bjurman, Inga 

Rydén. 

 

1. CerArt. Det finns ett erbjudande att flytta utställningen i Högberga till Skokloster 

Konferens i april. Zete har kontakter med arrangören och styrelsen fortsätter att planera 

för detta. Det innebär att utställningen blir kvar i Högberga till dess flytten sker. Vid 

eventuell försäljning av enstaka skålar rekommenderas att villkora med att utlåning får 

ske till Skoklosterutställningen. Annikas skål har skadats i Högberga, vilket aktualiserar 

frågan att var och en funderar på om man bör försäkra skålen. Det finns anledning att 

bevaka utställningen åtminstone med ett besök per vecka. En vaktlista upprättades: v 4 

Paula, v 5 Jonas M, v 6 Tora, v 7 Bernadette, v 8 Liselott, v 9 Gisela, v 10 Jonas T, v 11 

Erik A-n, v 12 Elisabeth, v 13 Marie.  

2. Kartan för konstrundan 29-31 mars. Olga utformar broschyren som skall 

distribueras. Deadline för bilder och adresser är 15/2. Varje deltagare skickar två bilder 

till Olga, en för den egna presentationen och en för rebusen. Rebusen skall innehålla 

bilder på ett utställningsobjekt. Öppettiden för utställning är fre-sön 11-17, avvikande 

tid meddelas Olga. Säkra att utställningslokalen är tillgänglig denna tid. Den 7/3 lämnas 

kartan för tryck och blir tillgänglig en vecka senare. Eventuellt kan vi försöka att 

förskjuta tidplanen en vecka för tidigare tryckning för att ha material till 

Centrumarrangemanget (se Övrigt nedan). Ingela återkommer om detta i så fall. 

3. Sponsorjakten. Erik Andersson samordnar sponsorlistan enligt tidigare utskickat mejl. 

För att alla skall kunna se vilka kontakter vi har tagit kommer han att mejla och 

uppdatera den interna FB-sidan med en aktuell lista. F n finns endast en lista över förra 

årets sponsorer, som bör kontaktas. Men en del kontakter därutöver är redan tagna. Alla 

skall alltså rapportera alla kontakter till Erik på enklaste sätt (mejl, sms 070-5152437). 

Även sådana som inte givit något resultat. Nya sponsorers loggor skickas direkt till 

Olga.  

4. Flaggorna och vägvisare ”mäklarskyltar”. Jonas M och Bernadette behöver flaggor. 

Inga R behöver 8 vägvisare. Övriga behov anmäls till Ingrid. Cirka 6 st flaggor och 50-

100 vägvisare beställs av Jonas T efter kontroll av priser.  

5. Samlingsutställning. Vi förlägger den gemensamma utställningen till magasinet i 

Elfvik. Där kommer också några enskilda konstnärer att ställa ut. Vernissage planeras 

onsdag kväll 27/3, alternativt lördagen den 23/3. Och då måste allt material finnas 

tryckt. Ingela kollar tider och lokaler med Elfviks gård. Press inbjuds. Lidingö stads 

kulturkalender kan uppdateras redan nu och sedan hållas aktuell framöver. 

6. Museet. Elisabeth, Erik, Lena och Bo planerar att ställa ut i museet. Förhandlingar 

pågår om lokalerna och arrangemang. Vi kommer inte att acceptera att betala hyra, i så 

fall får vi söka andra lösningar. 

7. Tillstånd för uppsättning av banderoll. Annika har ordnat detta. 

8. Affischer för anslagstavlor. Beställs av Olga. 

9. Sociala medier. Jonas M uppdaterar hemsidan. Paula lägger ut poster på Facebook och 

Instagram. Hon behöver en bild (logga från kartan) samt 3-5 bilder och en kort 

presentation av var och en för att lägga ut en teaser på Instagram och FB.  

10. Övrigt. Centrumföreningen har ett arrangemang 9/3 ”Kultur och Familj”. Vi har fått en 

fråga om vi kan hjälpa till med en workshop för barn och ställa ut i skyltfönstren i 
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centrum som förra året. Vi är positiva till detta och anmälningar togs upp på mötet av 

Ingela. Vänd er till henne om det finns ytterligare någon som vill ställa ut där.  

11. Nästa projektmöte planeras till 27/2 kl 18:00, samma plats. Om det känns rimligt tar vi 

ett möte direkt efter årsmötet den 20/2 istället.  

 

 

 Erik Andersson, sekreterare  Ingela Karlsson, justerare 


