
torsdag 21 februari 2019 Årsmötesprotokoll

Årsmöte för verksamhetsåret 2018 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid	 	 20 februari 2019

Plats	 	 Medborgarskolan, Pyrolavägen 11, Lidingö

Närvarande	 Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) , Erik Andersson, Lena Boije Anker, Torun 	
	 	 Bjurman, Tora Derkert, Ingrid Hallström, Jacqueline Igested, Elisabeth Megner, 	 	
	 	 Marie von Kraemer, Lena Lindqvist, Jonas Melcherson, Roman Redz, Annika 	 	
	 	 Repper, Inga Rydén, Bernadette Schillings, Jannike Simonsson, Lena Sundbeck-	
	 	 Arnäs, 	Liselott Toresdotter Lindberg, Jonas Torstensson, Gisela von Weisz 

	 	 20 medlemmar

	 	 Hans Christner (revisor), Karin Jonsson (skattm), Roman Redz (foto, hemsida)


1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet samt protokolljusterare, Ingela valdes till 
ordförande och Inga S till sekreterare. Jonas Melcherson och Jonas Torstensson utsågs till 
protokolljusterare. 


2. Fråga om mötet är behörigt utlyst besvarades med ja. 

3. Föredragning av verksamhetsberättelse. Ingela gick igenom verksamhetsberättelsen (se 

separat dokument). Verksamhetsåret har även i år varit mycket aktivt. Förutom den årliga 
Konstrundan med utställning i Stadshusets entréfönster har vi haft samverkan med Lidingö 
centrum och Skogshem & Wijk, en utställning av CerArt i Gällivare konsthall och PopUp / 
Höstsalong på Dalénum. 


4. Föredragning av balans- och resultaträkning. Skattmästare Karin Jonsson redogjorde för 
resultat och balansräkningen som visar en förlust på 30 629 kronor (se separat dokument). 
Orsaken är kostnaderna för material och frakt från Gällivare för CerArt. 


5. Föredragning av revisionsberättelse. Hans Christner har gått igenom räkenskaperna och 
föreningens protokoll. Han fann att verksamheten präglades av ordning och reda och tillstyrkte 
att styrelsen beviljades ansvarsfrihet, vilket skedde. 


6. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter för föreningen. Följande styrelse valdes 
för verksamhetsåret 2019:


	 	 Ingela Karlsson, ordförande , 1 år

	 	 Inga Sjödin, ytterligare ett år

	 	 Liselott Toresdotter Lindberg, ytterligare ett år

	 	 Bernadette Schillings, ytterligare ett år

	 	 Olga Kreida Smedmark, ytterligare ett år

	 	 Zete Lundin, nyval två år

	 	 Marie von Kraemer, nyval två år

7. Val av revisor och revisor. Hans Christner fortsätter som revisor

8. Val av kassör, skattmästare. Karin Jonsson fortsätter som skattmästare

9. Val av valberedning. Jacqueline Igestedt och Tora Derkert valdes.

10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår. Medlemsavgiften 

11. fastställdes till 400 kronor efter handuppräckning. 

12. Övriga ärenden som styrelsen eller föreningsmedlem påkallat. 

	 1. Två motioner Beslutet från årsmötet 2016/17 att medlemmar kan ansöka om 		 	
	 	 passivt medlemskap diskuterades. (se separata dokument).	 . 	 	 	
	 	 Beslut: Att vara passiv medlem är möjligt då varje medlem själv väljer att delta i 		
	 	 olika aktiviteter. Dock innebär ett medlemskap i föreningen att inbetalning av den 	
	 	 årliga medlemsavgiften sker senast 31 januari. 	 	 	 
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	 2. CerArt. Förslaget att deltagarna ska betala 550 kronor för emballage och piedestaler för 
	 	 att minska förlusten för 2018 antogs inte då detta redan var bokfört som 		 	
	 	 inventariekostnader. Medlemmarna uppmanades att söka fler utställnings- 	 	
	 	 möjligheter under 2019. Annika sammanställer listan på konsthallar som hon 	 	
	 	 kontaktade i december 2018 för att återuppta kontakten och undersöka om 	 	
	 	 intresse finns längre fram. Jonas M. tar kontakt med Fabriken på Österlen. Inga R. 	
	 	 föreslog Sigtuna Kulturhus. 

	 3. Skogshem & Wijk. Utställningsgrupp 2 tar nu ner sina tavlor och ny grupp som ställer 	
	 	 ut är: Anna Berger, Jannike Simonsson, Ingela Karlsson, Jonas Melcherson, och 		
	 	 Bernadette Schillings. Hittills har ingen tavla sålts utan vi får se denna 	 	 	
	 	 utställningsplats mer som en möjlighet att synas offentligt i stället för att lagra 	 	
	 	 tavlorna. 

	 4. Ramverket. Jannike erbjöd medlemmarna olika utställningsperioder i Ramverkets 	 	
	 	 skyltfönster och på en vägg. 

	 5. Samlingsutställning 23 mars - 7 april. Vernissage 23 mars. Den 16 mars kl 14-17 ska 	
	 	 konsten levereras till Magasinet på Elfviks Gård. Var och en får disponera 2x2 	 	
	 	 meter. Magasinet är ej uppvärmt. Vid projektmötet 27 februari kl 18:00 	 	 	
	 	 Medborgarskolan, Pyrolavägen 11, bestäms en vaktlista för utställningsperioden.

	 6. Konsten i Centrum. Skicka information om ditt konstverk till Olga: titel, namn, pris och 	
	 	 teknik. Elisabeth har guidade visningar 9 mars kl 11:00 och 13:15 och berätta om 	
	 	 respektive konstnär samt marknadsföra Konstrundan. FLK disponerar över ett tält 	
	 	 där vi kommer att presentera föreningen och hålla work shops i måleri och 	 	
	 	 bandvävning för barn och vuxna. Kl 11:10 och 13:00. 

	 7. Projektmöte 27 februari kl 18:00 i Medborgarskolan, Pyrolavägen 11. 


Inga Sjödin, sekreterare


Justeras:


Jonas Melcherson	 	 	 	 Jonas Torstensson



