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Styrelsemöte 5/2019 i föreningen Lidingökonstnärer 
Tid	 	 	 11 juni 2019

Plats	 	 	 Hos Bernadette Schillings, Ekholmspark 3

Närvarande	 	 Bernadette Schillings, Inga Sjödin, Ingela Karlsson

Frånvarande	 	 Liselott Toresdotter Lindberg, Marie von Kraemer, Zete Lundin


1. Lidingö Stads Kulturmöte 10 juni/Bernadette informerade om mötet. Jan Sandqvist från 
Bibliotekets vänner ställde åter frågan om de kan få hålla en föreläsning för ca 100 personer 
under Kulturveckan och vår höstutställning. Ingela kontaktar honom och ger ett positivt 

besked med reservationen att lokalens utställningsytor är funktionella. Det visades inga 
ritningar över lokalen under mötet men Ingela har tidigare fått en idéskiss. Då Jan även verkar 
ha kontakt med Jazzklubben kan kanske ett utbyte ske dvs. att vernissagen kryddas med 
jazz.


2. Höstsalongen 2019.Temat bestämdes: Ljuspunkter. Inga meddelar medlemmarna

3. Gällivare. Vid CerArt-utställningen i Gällivare Konsthall diskuterades möjligheten för de lokala 

konstnärerna att ställa ut på Lidingö. Tyvärr finns inte samma generösa ytor i vårt Stadshus 
konsthall varför vi i stället undersöker om vi kan hålla Konstrundan på Elfviks Gård 2020 och 
då erbjuda utställningsytor för ca 5 Gällivarekonstnärer där. Ingela kontaktar Johanna 
Lagercrantz. 


4. Högberga. CerArt kan stå kvar under sommaren och ev. även hösten. Om skålarna säljs/
hämtas bör piedestalerna transporteras till lager. Ingela undersöker lokaler i Gåshaga/
Elefanten. Inför julmarknaden har Högberga föreslagit att FLK står för konstnärliga 
dekorationer av 3 julgranar. 


5. Konstrundan 2019. Lidingö stad har bidragit med 20000 kr för årets kostnader. 

6. Konstrundan 2020 Marie vK blir ansvarig för arbetsgruppen: att utvärdera upplägget och 

marknadsföringen av Konstrundan 2020, se punkt 2 Medlemsmöte 1/2019. 

7. Mitti. De har ännu inte svarat oss på vår reklamation av annonsbilagan trots ytterligare skriftlig 

påminnelse. Vi avvaktar eller betalar endast för Ordernr 352650 Annons Östermalm 1174 kr + 
moms. Ingela undersöker med Karin Jonsson.  
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8. Övriga frågor.  

Kenneth Nylén från Lidingö Näringsliv har kontaktat oss för att erbjuda medlemsskap. 
Ingela undersöker om det skulle ge några fördelar för föreningen. 

En kalender läggs in på hemsidan internt av Jonas M. där styrelsen skriver in aktuella 
datum (se punkt 5 Verksamhetsplan i anteckningar från medlemsmöte 1/2019) för att 
fortlöpande hålla medlemmarna informerade. Vi utvärderar funktionen i slutet av året.


Nästa styrelsemöte 190815 hos Ingela Karlsson, Jupitervägen 48.  


Inga Sjödin sekreterare	 	 	 	 Ingela Karlsson justerare



