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Medlemsmöte 2/2019 Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 6 september 2019
Plats Medborgarskolan Pyrolavägen 11, Lidingö
Närvarande Erik Andersson, Tora Derkert, Ingela Karlsson, Marie von Kraemer, Olga Kreida 

Smedmark, Elisabeth Megner, Inga Sjödin, Roman Redz, Lena Sundbeck-Arnäs, 
Gisela von Weisz, Catti Åselius

Frånvarande Percy Andersson, Erik Anker, Anna Berger, Torun Bjurman, Lena Boije Anker,, 
Lucien Brongniart, Josefin Davidsson, Magdalena Denker, Edit Cajas,Jacqueline 
Igestedt, Ingrid Hallström, Anne-Lie Larsson Ljung, Per Lindqvist, Jan Lundberg, 
Zete Lundin, Mats Lydén, Jonas Melcherson, Leif-Erik Nygårds, Annika Repper, 
Paula Rindborg, Christina Rosenkvist, Inga Rydén, Bernadette Schillings, Malin 
Sellergren, Jannike Simonsson, Catherine Snöbohm, Liselott Toresdotter Lindberg, 
Jonas Torstensson, Bo Vading, Py Wernstedt, Kevork Zabounian, 

1. Konstrundan 2019. På vår reklamation av kartbilagan hos Mitti har de gått med på en 
reduktion med 50 %. Det innebär att vi fick ett tillskott i kassan på ca 12000 kr. Frågan om 
sponsorer kontra deltagaravgift för 2020 diskuterades. Få medlemmar vill ta på sig att hitta 
sponsorer. Hur finansieringen av hela projektet Konstrundan ska läggas upp om vi inte skaffar 
sponsorer kommer att behandlas vid ett senare tillfälle men arbetsgruppen Konstrundan 2020 
tar med detta i sitt planeringsarbete. 

2. Konstrundan 2020 Arbetsgruppen presenterade ett dokument (se bilagan) med bl.a. idéer om 
aktiviteter i samband med Konstrundan samt att fler ”kluster” ska skapas som ett alternativ till 
öppna ateljéer. Vi kan redan nu ”annonsera” Konstrundan 2020 genom #konstrundanlidingo på 
Instagram. Elisabeth menade att vi skulle testa arbetsgruppens idéer på Höstsalongen. 

3. Höstsalong 2019. 8 oktober - 4 november- vernissage 12 oktober. Yta att disponera 2 x 2,5 
kvm/konstnär. Inlämning av konstverken 8 oktober kl 14-18:00. Catti och Olga tar emot. Märk 
konsten med titel och konstnär. Deltagaravgiften blir 500 kr. OBS! Mejla bilder på konsten och 
ange storlek, senast 13 september till Ingela och Bernadette. Affisch bestäms vid styrelsemötet 
8/2019. 
Ingela visade bilder på Stadshusets ombyggda ”konsthall” som vi kan disponera över: ytan är 
större, belysningen densamma som tidigare, de 20 gamla skärmarna finns kvar men på 10 av 
dem har höjden sänkts, ett antal gråa skärmar, krokar i taket att hänga i, lådor för skulpturer. 
Biblioteket bidrar med 2 st glasmontrar: 1m breda, 2 m höga. Dessutom finns en scen som 
bl.a. Bibliotekets vänner vill använda vid sin föreläsning 22 oktober. Ett monument av Raoul 
Wallenberg kommer att finnas mitt i hallen. 

4. Kulturveckan 9-17 november Tema: Ljus på Långängen. Vi fortsätter alltså på temat 
Ljuspunkter med en installation på Långängen.Vi har fortfarande lampskärmar från Ikea om 
någon vill använda sig av dessa annars är det helt öppet för var och en att skapa sin egen 
ljusinstallation. Det finns även möjlighet att hålla en egen kulturaktivitet under veckan. Kontakta 
i så fall Anneli Mannberg på kommunen.  En fråga som kom upp var huruvida gamla 
bibliotekets lokaler kunde utnyttjas för en utställning. Marie och Elisabeth undersöker detta. 

5. Marknadsföring Arbetsgruppen Konstrundan 2020 kommer med förslag om i vilka medier vi 
ska exponera vår aktiviteter. Zete har tagit över ansvaret för annonsering i Facebook och 
Instagram. Nya idéer för kartans utformning diskuterades. Troligen biläggs den inte i Mitti utan 
vi är öppna för andra billigare lösningar. Men annonser i tidningar kan fortfarande vara aktuellt. 
Se även 2. ovan

6. Högberga Gård. CerArt-Skålarna kan vara kvar så länge vi önskar. Elisabeth föreslog att 
ansöka till Liljevalchs vårutställning med projektet. Som julaktivitet har HBG förslagit att FLK 
ska dekorera tre stycken julgranar inomhus. Vi har fria händer men det bör bygga på ett 
samarbete med ett tema som varje ”julgransenhet” bestämmer. Anmäl ditt intresse till Marie vK. 
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7. Skogshem & Wijk. Den 28 september avslutar Galleri Fallera sin utställning. Vi blev erbjudna 

deras plats: i korridoren på nedre plan och på entréplanet mellan receptionen och ”arenan” där 
de största evenemangen hålls. fr.o.m. 1 oktober. Hela FLK kan alltså ställa ut samtidigt om vi 
bestämmer oss för att ta över� . Mejla ditt intresse till Jonas M. 2

8. Britt Paus stipendium kan sökas t.o.m. 30 september (förlängt) och skickas till Margaretha 
Jonsson Larsbergsvägen 5, 181 38 Lidingö. Det som står på hemsidan stämmer inte längre. 

Inga Sjödin sekreterare Ingela Karlsson justerat
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