
onsdag 21 augusti 2019 Mötesprotokoll

Styrelsemöte 6/2019 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 15 augusti 2019  
Plats hos Ingela Karlsson, Jupitervägen 48, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Bernadette Schillings, 

Zete Lundin, Marie von Kraemer
Frånvarande Olga Kreida Smedmark, Liselott Toresdotter Lindberg

1. Konstrundan 2019 - Mitti har nu krediterat halva summan för distribution av kartan. 
Bakgrunden är att vi reklamerade deras debitering då vår bilaga inte var placerad i 
deras tidning utan i en annan annonsbilaga (XXL). P.g.a denna händelse har vi börjat 
ifrågasätta nyttan med att framställa kartan för distribution i Mitti inför 2020. 

2. Konstrundan 2020 Elfvik vill gärna göra en repris på 2019 års Konstrunda. Då vi lovat 
Gällivare konsthall en vänutställning på Lidingö kan det vara lämpligt att bjuda in ca 5 
konstnärer vid detta evenemang. Ingela kontaktar dem. En marknadsföringsgrupp 
utsågs för att diskutera upplägget (annonsering, samlingsutställning, enskilda ateljéer 
resp. färre utställningsplatser osv.) för 2020. Zete är sammankallande. 

3. Höstsalongen 2019 Stadshuset 8 oktober till 4 november - tema Ljuspunkter. 
Deltagarkostnad 500 kr. Vi har fortfarande ingen detaljerad info om lokalen. Ingela o 
Bernadette kontaktar Kultur o Fritid för mer detaljer (belysning, piedestaler, skåp, antal 
skärmar etc.) inför medlemsmötet. Frågan om att hålla ett bildspel kom upp. 
Bernadette kontaktar Anneli Mannberg. Zete begär in bildmaterial från medlemmarna 
om vi får ok från kommunen.

4. Kulturveckan - Ljus på Långängen. Ingela lämnar in ansökan om installation på 
Långängen. På medlemsmötet undersöker vi intresset hos medlemmarna att delta.

5. Kalendern på hemsidan. Jonas M har nu lagt in en kalender på hemsidan där 
styrelsen skriver in aktuella och planerade händelser. Medlemmarna kan därigenom 
hitta all information på ett ställe > hemsidan > Internt. Då vissa medlemmar har haft 
problem att logga in på Internsidan ska vi ha en genomgång vid Medlemsmötet den 6 
september. 

6. Högberga - CerArt Enligt Marie kan vi har vår utställning så länge vi önskar. Vi kan 
även ange priser vid respektive skål för försäljning. Zete påminner Jacqueline om nya 
lappar. Högberga har ingen julmarknad i år men undrar huruvida vi kan åta oss 
julgransdekorationer av 3 granar med ett alternativt tre tema/n. Att diskutera på 
medlemsmötet 6 september.

7. Kenneth Nylén, Lidingö Näringsliv har erbjudit medlemskap. Ingela undersöker vad 
det skulle bidra till för FLK:s del. 

8. Nästa styrelsemöte 20 september. 

Inga Sjödin sekreterare Ingela Karlsson justerat
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