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Projektmöte 2 - Konstrundan 2020 - Lidingökonstnärerna 
Tid  onsdagen den 11 december 2019 
Plats  Medborgarskolan, Pyrolavägen 11, Lidingö 
Närvarande 11 deltagare: Ingela Karlsson, Inga Sjödin (sekreterare), Tora Derkert, Catti Åselius  
  Lidbeck, Jonas Melcherson, Ingela Matsson Jacqueline Igestedt, Olga Kreida   
  Smedmark, Marie von Kraemer, Malin Sellergren, Liselott Toresdotter, Roman Redz 
Frånvarande 10 deltagare: Anna Berger, Torun Bjurman, Christina Rosenkvist, Jannike    
  Simonsson, Bernadette Schillings, Erik Andersson, Kevork Zabounian, Zete Lundin,  
  Elisabeth Megner, Bo Vading Teresa Alton Borgelin 

1. Konstrundan 27-29 mars. Samlingsutställning 21-29 mars Vernissage 21 mars kl 12-16. 

Anmälda till följande platser:  
1. Vattenverket - Jonas M. Torun, Bo 
2. Högberga - Anna, Marie, Ingela M. Zete, Teresa (ev. Leif-Erik Nygårds) 
3. Elfvik - Christina, Ingela K 
4. Lidingö Museum - Erik Andersson, Elisabeth, Malin, Jannike, Axel 
5. Öppna ateljéer - Liselott, Roman/Kristina, Bernadette, Jacqueline och Olga, Kevork, 

Tora, Catti, (Jannike/Ramverket) 
Ingen anmälan till Saluhallen i Skärsätra. Marie kontaktar dem och meddelar att vi inte 
ställer ut där.  

2. Banderoll Tillstånd att sätta upp banderollen på Torsviksberget för perioden 15-29 mars söker 
Ingela M hos Polisen. För att spara kostnader ändrar Olga datumen till 27-29 mars. Malin och 
Tora sätter upp och tar ner banderollen.  

3. Samlingsutställningen i Stadshuset. Inlämning av konstverken: 18 mars kl 14-18. Roman och 
Ingela M tar emot. Varje konstnär kan disponera en yta motsvarande en skärm. Hängning ska 
utföras av curators: Catti (ansvarig), Bernadette, Jacqueline och Liselott. Jonas M. Undersöker 
om vi kan ha ett rullande bildspel med presentation av konstnärer och verk. Ansvariga för inköp 
etc. till vernissagen är Jacqueline och Zete. Det blir ingen efterfest 2020 då vi noterat att 
sponsorerna inte brukar komma. Hämtning av konsten ska ske den 30 mars kl 16:30-18:00. 

4. Sponsorer/annonsörer Vi kommer inte bifoga kartan i Mitt i Lidingö men behöver ändå skaffa 
sponsorer för att täcka kostnaderna för tryckning av kartan och marknadsföring (27-30000 kr). 
Kontakta samma sponsorer som du talade med 2019. Du som inte talade med någon kan söka 
upp nya på Ön. Priset för en logga i kartan och på vår hemsida är 1500 kr. Medarrangörer och 
annonsörer betalar efter utrymme: 1/8 spalt 2000 kr, 1/4 spalt 3000 kr, 1/2 spalt 4000 kr 1/2 
spalt + bild 4500 kr och hel spalt 8000 kr. Ta gärna med kartan vid besök till sponsorer, speciellt 
nya, för att visa den utmärkta annonsplatsen. Kontakta Ingela om du inte har kartan 2019. 
Använd bifogade Sponsoröverenskommelse och meddela Erik Andersson informationen samt 
vilken summa som ska faktureras. Sponsoravtalen, medarrangörers texter och annonser bör vara 
klara senast 20 februari för att lämnas över till tryckeriet.  

5. Kartan Konstrundan i Majorna kimgbg.se har tagit fram en karta som vi blev inspirerade av. 
Konstverk och konstnärer var presenterade på ett överskådligt sätt. Jonas M. kommer att ta fram 
något liknande men behålla LK:s profil runt kartan. För att ge större utrymme för konstverken 
byts kartan ut mot en tecknad och rebusen försvinner. Foto på ditt konstverk, namn och 
”ateljéplats” ska skickas till Jonas M. så snart som möjligt och före 31 januari. Jonas jämför 
tryckerikostnader med Arkitektkopia som vi hittills använt. Upplagan bör vara större än 2019 då 
vi ska bli mer aktiva att dela ut kartan bl.a. i Ropsten och på Lidingöbanan. Dessutom hoppas vi 
att kartan kan gå med i utskicken till museets vänner, ca 1400 st, även 2020 och till Lidingö 

http://kimgbg.se
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Konstförenings medlemmar (147 st). I övrigt bör deltagarna sprida kartan till boende i 
närområdet, på hotell, museer, affärer, bibliotek, sponsorer, medarrangörer.  

6. Marknadsföring Olga utformar en annons i pdf om Konstrundan för tryck i Konstkalendern 
våren 2020 och på deras webb. Samma annons skickas till Lidingö Kulturkalender och på 
hemsidan. Zete tar hand om annonseringen på Facebook och Instagram. Skicka bilder på dina 
konstverk till henne. I Mitti Lidingö resp. Östermalm lägger vi in en liten annons, utan bild. 
Marie kontaktar Anna Wilson på Mitti för att få en artikel skriven om Konstrundan. Bo och 
Jonas M. kontaktar Lidingö Nyheter. Malin lägger in en gratistext på Alltomstockholm/På Gång 
och Visitstockholm. Förutom föreningens annonsering kan varje ateljé/kluster skicka in en 
”annons” med bild om sitt evenemang till Lidingö Kulturkalender.  

7. Deltagaravgiften för Konstrundan är 500 kronor. Betalas till Plusgiro 51 38 37-5. Ange namn 
och Konstrundan 2020 - senast 31 januari ska pengarna finnas på föreningens konto.   

8. Medlemsavgiften för 2020 är 400 kronor. Betalas tidigast 1 och senast 15 januari till Plusgiro 
51 38 37-5. Ange namn och Medlemsavgift 2020 

9. Projektmöte 3 - Konstrundan blir den 5 februari 18:00, Medborgarskolan, Pyrolavägen 11, 
Lidingö  

10. Årsmöte 20 februari 2020 kl 18:00. Plats informeras senare men prel. blir det Medborgarskolan, 
Pyrolavägen 11 

11. Övrigt Olga föreslog att föreningen söker kulturbidrag/-stöd hos kommunen. Jonas M 
undersöker detta med kommunen.  

Inga Sjödin sekreterare    Ingela Karlsson, justerat  


