
måndag 6 maj 2019 Mötesprotokoll
Styrelsemöte 4/2019 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 2 maj 2019  
Plats Hos Zete Lundin, Vasavägen 9, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Zete Lundin, Olga Kreida 

Smedmark (WhatsApp), Bernadette Schillings 
Frånvarande Liselott Toresdotter Lindberg, Marie von Kraemer

1) Mitti - Vi har erhållit en faktura på 24605 kr exkl moms men bestrider beloppet 
23396,99  då vi reklamerar distributionen av bilagan. 
Vi kunde konstatera att årets annonsering i Mitti inte hade någon effekt. 
Besöksantalet till vår årliga Konstrunda var väsentligt lägre än tidigare år och de 
som kom hade inte sett någon bilaga i tidningen utan uppmärksammat 
evenemanget genom sociala medier, anslagstavlor eller kartor som de fått i affärer 
eller av vänner och konstnärerna. Vanligtvis kommer våra besökare med den karta 
som bilagts i Mitti men i år hade ingen besökare denna bilaga med sig. 
Reklamationen gällde att bilagan inte hade placerats synlig i mittuppslaget i Mitti 
utan vikts in i XXL, en annonsbilaga som handlar om sportkläder och som 
intressenter av konstevenemang troligen inte bläddrar vidare i. Enligt oss hade Mitti 
inte annonserat enligt avtal och vi har därför bett dem kreditera summan 23396,99 
exkl. moms. Trots mejl: 9, 11 och 30 april och samtal 11 april har vi ännu inte fått 
något svar på vår reklamation. Vi behöver få in antal besökare från varje deltagare. 
Ingela mejlar deltagarna. 

2) Resultatet från konstrundan kommer därefter att följas upp.
3) CerArt. Vi kan enligt Mari vK ha kvar CerArt t.o.m. augusti 2019 på Högberga
4) Höstsalongen. Stadshuset är bokat 7/10 - 4/11. Under denna period vill 

Föreningen bibliotekets vänner ha en föreläsning i utställningshallen den 20 oktober  
men då vi ännu inte fått ritningar och detaljer över utställningsarenan kan vi inte ge 
något besked till dem. Ingela har bett John Svensson från kommunen ge svar. 

5) Kulturveckan 8-18 november 2019. FLK satsar på och söker tillstånd för en 
ljusinstallation på Långängen. Deltagarna får fria händer att utveckla en  
egen(-artad) ljusinstallation under Kulturveckan. 

6) Rebusen Vinnare av årets rebus ska annonseras på FaceBook och Instagram. Vi 
ber Paula ordna detta. 

7) Medlemsmöte 23 maj kl 18:00 på Pyrolavägen 11, Lidingö
8) Övriga frågor inför medlemsmötet. Ska vi satsa på en annorlunda Konstrunda 

2020 - eventuellt ”Market Lidingö” - 2-3 olika stationer på ön i stället för öppna 
ateljéer? Ska vi delta i mer kommersiella sammanhang som Affordable Art i sept/
okt? Kan Karby Gård vara en möjlig utställningslokal för oss?

9) Nästa styrelsemöte hos Bernadette 11 juni 2019 kl 17:00

Inga Sjödin sekreterare Ingela Karlsson justerat
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