
fredag 6 december 2019 Mötesprotokoll

Styrelsemöte 9/2019 i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid 4 december 2019  
Plats hos Ingela, Jupitervägen 48, Lidingö
Närvarande Ingela Karlsson (ordf), Inga Sjödin (sekr) Marie von Kraemer, Zete 

Lundin, Liselott Toresdotter Lindberg 
Frånvarande Bernadette Schillings, Olga Kreida Smedmark

1. Konstrundan 2020 Kartan ska inte distribueras i Mitti under 2020 däremot diskuterade 
vi möjlighet att författa en artikel om LK:s verksamhet som ett led i marknadsföringen 
av konstrundan. Artikeln blir i så fall vår annonsering för 5000 kr/tillfälle i två nya 
annonsbilagor: en i Hem & Villa som distribueras med Mitt i Lidingö 3 mars och en i 
Ljuva Livet som distribueras med Svenska Dagbladet 19 mars. Artikeln ska spegla 
föreningens profi l och vara informativt säljande. Följande förslag till författare av texten 
kom upp: Ingela, Lena BA, Py, Elisabeth. 

Kartans innehåll och formgivning diskuterades. Ingela visade exempel på ett 
presentationsmaterial med karta som Konstrundan i Majorna  -kimgbg.se tagit fram. Det 
beslöts att Inga ska undersöka detaljerna kring deras framställning såsom layout, 
tryckeri, kostnad, typ av distribution etc. Vi kommer som tidigare att annonsera i 
Konstkalendern: tryckt version och på webben. Bild blir Annas ljusinstallation. I övrigt 
annonserar vi på de vanliga gratisplatserna: Lidingö Kulturkalender, Visitstockholm, 
Alltomstockholm/På gång och ev. en artikel med foton i Lidingö Nyheter av Bo Vading. 

2. Årsmöte 20200220 på Medborgarskolan, Pyrolavägen 11 kl 18:00.Motioner ska 
inkomma till styrelsens mejl info@lidingokonstnarer.se senast 3 veckor före årsmötet. 
Marie ordnar 4 st presentkort för brunch på Högberga som tack till Karin Jonsson och 
Hans Christner för deras arbete under 2019.

3. Övriga frågor a) Zete kommer att lägga ut medlemmarnas externa utställningar på 
Instagram om vi ger henne information och underlag. b) Vi bör tänka på ett tema inför 
höstsalongen så att deltagarna får tid att producera i enlighet med det. 

4. Nästa styrelsemöte 16 januari 2020 kl 18:00 hos Liselott 

Inga Sjödin sekreterare Ingela Karlsson justerat
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