
torsdag 13 december 2018 Mötesprotokoll

Styrelsemöte 8/2018 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 11 december 2018  
Plats Hos Inga Sjödin
Närvarande Ingela Karlsson, Inga Sjödin, Jonas Melcherson, Liselott 

Toresdotter Lindberg, 
Frånvarande Jacqueline Igestedt, Bernadette Schillings, Olga Kreida 

Smedmark
1. Passivt medlemskap. Då inga kriterier för medlemsavgiften anges i våra 

stadgar ska (begäran om) passivt medlemskap behandlas som en motion vid 
årsmötet 2018.  

2. Konstrundan. I år har Jonas M lagt in ett anmälningsformulär på hemsidan där 
var och en kan fylla i vilka uppgifter vi helst vill ta hand om. Formuläret verkar ha 
fungerat bra från medlemmarnas sida men som ofta när något nytt ska 
introduceras kan det bli vissa överlappningar mellan information och teknik. Vi 
begär därför en bekräftelse från ca 25 deltagare på anmälan samt förlänger 
anmälningsdatum till 13 december. Inbetalning av deltagaravgiften 500 kr blir 
den definitiva anmälan. 

Ateljéplatser. Vi har fått bekräftelse från Elfvik om utställningsplatser i Bistron 
och i trädgården (skulpturer). 
Kartan liksom annonser: Mitt i Lidingö och i Östermalmsnytt kommer även i 
år att utföras av Olga. 
Samlingsutställning är ännu inte klart. Liselott kontaktar Galleri Fallera igen. 

3. S&W Även Jonas M har fått en förfrågan, nu från ägaren Anne Nagel, om att ta 
över Galleri Falleras korridor på plan ett. Vi beslöt att testa intresset i föreningen. 
Jonas M. håller kontakt med S&W medan Liselott informerar LK om vilka tider 
som gäller och hur många som kan ställa ut nästa gång. Jonas M har redan gett 
den aktuella utställningsgruppen utförliga instruktioner om vilka regler som 
gäller: Varje medlem, dvs. utställare, som anmäler sig tar självständigt hand om 
sin egen transport dit, hängning, information om konstnär, teknik, pris samt 
hämtning av verken vid periodens slut. 

4. Loggan. Vi har under året samlat in olika synpunkter på den nya loggan och har 
slutligen bestämt att symbolen LK tas bort och namnet skrivs i bestämd form. 

5. Hemsidan. Jonas M, lägger ut filmerna om FLK på hemsidans flik Om 
föreningen.

6. Kontakt med kommunpolitikerna. Vi måste lobba mer politiskt för vår 
verksamhet. Jonas M tar kontakt med kommunordföranden. 

7. Arbetsgruppen Programverksamhet är borttagen och ska till vidare enbart 
fungera i det löpande flödet på FB Internt. Förhoppningsvis kommer 
medlemmarna bidra med många tips och matnyttiga idéer. På nästa projektmöte 
19/12 tas ”Omvärldsbevakning” av andra konstrundor upp som en punkt. 
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8. Nästa styrelsemöte: 16 januari 2019 hos Liselott
9. Årsmöte 2018: 20 februari 2019 på Medborgarskolan, Pyrolavägen 11, Lidingö. 

Motioner ska komma in senast 2 veckor före mötet. 
10.Medlemsavgiften 2019 - 400 kr ska betalas till Plusgiro 51 38 37-5 Ange namn 

och Medlemsavgift 2019
11.Deltagaravgiften för Konstrundan är 500 kr och ska betalas till Plusgiro 51 38 

37-5  Ange namn och Konstrundan 2019

Inga Sjödin sekreterare Ingela Karlsson justerat


