
17 januari 2019 Mötesprotokoll

Styrelsemöte 1/2019 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 16 januari 2019  
Plats Hos Liselott
Närvarande Ingela Karlsson, Inga Sjödin, Jonas Melcherson, Liselott 

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

1. Hemsidan. Jonas M anpassar sidan Internt till en personlig login för 
medlemmar/redaktörer/ administratörer

2. Konstrundan kartan. Deadline 15 februari för att skicka material från 
sponsorer, bilder till rebus och ateljéadress till Olga. Kartan ska vara klar senast 
7 mars för att lämnas till tryckeriet. Då kan vi dela ut kartan 1-2 veckor före 
Konstrunda och samlingsutställningen. Kartan får färgerna enligt vår annons i 
Konstkalendern dvs. den röda färgen. Olga har bokat bilaga till MittiLidingö v12. 
Annonser i MittiLidingö + Östermalmsnytt lägger Olga in för v13. Sociala medier 
tar Jonas M, Paula och Torun hand om. Övriga deltagare bör sedan ”dela” och 
sprida på olika sätt på det egna Facebook- resp. Instagramkontot. Inga lägger in 
gratisannonser i Lidingönyheter, Lidingö Kulturkalender, Vårt Lidingö, Allt om 
Stockholm och PåGång. 

3. Konstrundan utställningsplatser. Lidingö Museum vill ha hyra för deltagarnas 
utställning under konstrundan. De erbjuder det undre etaget där de permanenta 
väggdekorationerna är fastskruvade. Då det inte verkar särskilt attraktivt 
diskuterades huruvida f.d. ”Köksbutiken” bredvid bion Grand som numera är tom 
kunde användas. Elfviks gård har erbjudit oss att få ha samlingsutställningen i 
magasinet. Det är stora ytor och vi kan disponera ca 2,70 takhöjd och 20 m. 
Bredd/person. Området är ett intressant som utflyktsmål då flera små butiker 
finns förutom bistro och vacker natur med djur. Dessutom kommer de 3-4 som 
ställer ut i ladan resp. Bistron kunna vakta under själva konstrundan. 

4. Lidingöbutikerna - Centrumdagen 9 mars. Ny aktivitet, förutom att som 
tidigare kontakta ”din” butik och häng/placera din konst där, blir temat ”Kulturen 
och familjen”. Planen är att montera ett staffli två skivor,1200 x 2400 med 
gångjärn och på vilken ”tetrapaksgolvskydd” häftas fast. Akrylfärger med penslar 
och sopsäckar som skydd för kläderna ges till barn och vuxna för en gemensam 
skapelse. En bestämd tidpunkt för evenemanget måste bestämmas. 

5. CerArt. Ingela och Inga har skrivit presentation om Lidingökonstnärerna som 
kan skickas med förfrågan till olika utställningsplatser. Zete har fått 
presentationen och kommer att kontakta Skoklosters konferenscenter i början av 
februari. Olga ska kontakta Rånäs slott. 

6. Nästa styrelsemöte 10 februari kl 15:00 hos Bernadette


