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Styrelsemöte 8/2019 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 20 oktober 2019  
Plats Allhelgonagatan 15, Stockholm
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Bernadette Schillings, Olga 

Kreida Smedmark, Marie von Kraemer, Zete Lundin, från 
Valberedningen Tora Derkert

Frånvarande Liselott Toresdotter Lindberg

1. Ny styrelse Alla utom Zete avgår efter årsmötet februari 2020. Det innebär att 
valberedningen måste utse minst 4 nya personer till 2020. Den nya styrelsen har 
möjlighet att organisera och aktivera arbetsgrupperna för att underlätta arbetsbördan. 

2. Kulturveckan - Ljus på Långängen 9-17 november. Hittills har åtta personer anmält 
sig: Tora, Bernadette, Ingela, Inga S., Liselott, Marie, Anna, Gisela. Vi lägger ut en sista 
info på FB internt innan affischen trycks med deltagarnas namn. Affischerna skickas in 
för tryckning 29 okt. Bernadette hämtar dem hos Jonas T. och levererar till stadshuset 
för upphämtning av Ö-gruppen. Annonsering på Lidingö anslagstavlor fr.o.m. 4/11. Vi 
trycker även upp 100 flyers för distribution i stadshuset, biblioteket, affärer osv. 
Planering och hängning/montering av installationen bestämdes till 2 och 3 november kl 
09:00 vid Långängens Gård. När var och en har utsett plats för sin installation 
meddelar vi Jonas M. som tar fram en karta att visas på hemsidan och sociala medier. 
Kartan ska även skrivas ut för att affischeras på anslagstavlorna vid Långängens Gård 
resp. Stockby. Varje konstnär skriver ut information om sitt verk och placerar vid 
respektive installation. 

3. Övriga frågor. 
Zete uppmärksammade oss på att konstvinster från konstföreningar beskattas. 
Följande är information från Sveriges konstföreningar ”Som regel betalar 
medlemmarna en medlemsavgift och om de inköpta konstverken som sedan lottas 
ut bland personalen helt bekostas av medlemsavgiften uppkommer ingen 
skattepliktig förmån. I det fallet har arbetsgivaren inte bidragit till vinsterna. Om 
arbetsgivaren däremot lämnar så stort bidrag till klubben att det även till viss del 
bekostar vinster som lottas ut till anställda uppkommer en skattepliktig förmån för 
varje vinnare. En arbetsgivare kan alltså inte utan skattekonsekvenser ge så stort 
bidrag att det i praktiken används för konstinköp för anställda. Förmånen 
uppkommer när vinnaren får konstverket, det spelar ingen roll när det köptes in eller 
när arbetsgivaren lämnat sitt bidrag. Förmånens värde är den andel (procentsats) 
av konstinköpen som arbetsgivaren stått för under året.” 
 https://www.sverigeskonstforeningar.nu/aktuellt/viktig-information-om-bidrag-fran-arbetsgivare-till-konstforeningar/

	I år sökte nio personer medlemskap i föreningen och juryn antog tre (2 inkom för 	
	sent med ansökan) De antagna är: Teresa Alton Borgelin, Ingela Matsson, Axel 	 	
	Versteegh. De får ett brev med kallelse till Medlemsmötet 21 november kl 18:00 då 	
	vi bl.a. ska ha första planeringsmöte inför Konstrundan 2020. 

Fotoklubben ska ha utställningen efter oss och de vill gärna behålla scenografin 
som Bernadette och Ingela har skapat. Vi beslöt att låna ut den under förutsättning 
att de monterar ner och fraktar allt till Värdshusvägen 1 när deras utställning är klar. 

https://www.sverigeskonstforeningar.nu/aktuellt/viktig-information-om-bidrag-fran-arbetsgivare-till-konstforeningar/


måndag 21 oktober 2019 Mötesprotokoll
Bernadette skickar en skriftlig överenskommelse till Fotoklubben. Inga ber Py 
undersöka med kommunen om det finns möjlighet att lagra i deras lokaler. 

Marie repeterade upplägget för Konstrundan och gruppen kommer att presentera 
detta igen vid Medlemsmötet 21 november. Datum för hängning av 
samlingsutställningen i Stadshuset blir 17-20 mars och nedmontering 31 mars. 


Nästa styrelsemöte 4 december 2019.


Inga Sjödin sekreterare	 	 	 	 Ingela Karlsson justerat
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