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Styrelsemöte 7/2019 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 14 september 2019  
Plats Sjöcaféet, Djurgården
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Bernadette Schillings, Olga 

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

1. Konstrundan 2020 Elfvik vill gärna göra en repris på 2019 års Konstrunda men 
arbetsgruppen Konstrundan 2020 undersöker om det går att ha samlingsutställning på 
Stadshuset och ett ”kluster” i Elfvik där även konstnärerna från Gällivare kan ställa ut. 

2. Lidingösalongen 2019 12 okt-3 nov. Öppettider: mån-torsd 10-20, fred 10-18, lörd 
11-16, sönd 12-15. Ingela undersöker om projektmötet den 2 oktober kan hållas på 
Stadshuset och vad kostnaden i så fall blir. Ingela och Bernadette tar hand om 
hängningen den 9 oktober men fler personer från arbetsgruppen Utställningsmiljö 
kallas in. Under utställningen ska två representanter från LK finnas på plats. En 
vaktlista skrivs ut och fylls i vid projektmötet. Om vi ska ha listor och/eller etiketter vid 
varje verk bestäms vid hängningen. Vi har inte fått svar från Anneli Mannberg än om att 
visa bildspel av konstverken. Vid vernissagen den 12 oktober bjuder vi på vitt vin, 
vatten och cider. Vi undersöker om någon kan spela under vernissagen. Inlämningen 
av konsten den 8 oktober kl 14-18:00 tar Catti och Olga hand om. Utlämningen den 4 
november kl 15-19:00 tar Inga S och Bernadette hand om.

3. Arvoden och avgifter Eftersom styrelsen har ett omfattande arbete inför och vid olika 
aktiviteter ska vi undersöka med revisorn huruvida arvoden kan fonderas för detta. 
Hittills har styrelsemedlemmarna dessutom själva stått för kostnader som material, 
transporter av material till utställningar, utskrifter, kontorsmaterial etc förutom tid för 
nedlagt arbete. Frågan aktualiserades då några medlemmar, som inte varit med på 
medlemsmötet, undrade vad deltagaravgiften till Lidingösalongen avser. Principen är 
att medlemsavgiften är låg och varje medlem väljer vilka aktiviteter man vill delta i. 
Medlemmar som inte deltar på möten kan alltid ta del av information och beslut genom 
protokoll som både mejlas och läggs ut på hemsidan.

4. Marknadsföring Marie kontaktar Anna Wilson på Mitti och informerar om våra 
kommande aktiviteter för att få in en artikel i tidningen. Vi annonserar inte i tidningar. 
Olga tar fram en affisch som bygger på Jonas M:s Ljuspunkter på hemsidan. Format: 
jpg/pdf för både Lidingösalongen och Kulturveckan som skickas till: 

I. kommunen för annonsering på Kulturkalendern 
II. Zete för betalannonser på Instagram och Facebook
III. Inga S. för betalannonser på Lidingösidan och i Konstkalendern 
IV. Ögruppen: utskrifter av pdf för affischering på stadens anslagstavlor 
V. medlemmarna för spridning på sociala medier
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5. Kulturveckan - Installation Ljus på Långängen. Hittills har endast 5 personer anmält 

intresse. Vi skickar ut förfrågan på FB och mejl. 
6. CerArt En arbetsgrupp bestående av Elisabeth, Zete, Jacqueline och Roman har 

sammanställt och fotat skålarna för anmälan till Liljevalchs vårutställning 2020. Dock 
ansåg styrelsen att vi bör avvakta till 2021 och framställa själva presentationen av 
skålarna som ett eget konstverk då CerArt-projektet redan varit utställt i offentlig miljö 
och reglerna är att ”konstverket helst inte bör vara utställt tidigare”. Arbetsgruppen 
Liljevalchs kan då få tid att diskutera och även hämta in olika idéer från deltagarna till 
ansökan vårsalongen 2021. Bernadette föreslog att var och en tar fram en passande 
spegel till sin skål.

7. Högberga styrelsen ansåg inte att det fanns något visat intresse bland medlemmarna 
för att dekorera Högbergas julgranar.

8. Nästa styrelsemöte 8/2019 16 oktober kl 18:15 hos Inga. 

Inga Sjödin sekreterare Ingela Karlsson justerat


	Styrelsemöte 7/2019 i Föreningen Lidingökonstnärer

