
Styrelsemöte FLK 2020 03 10	 	 hos Roman


Närvarande: Rolf Hattenbach, Bernadette Schillings, Roman Redz, Olga Kreida 
Smedmark, Tora Derkert.

Frånvarande : Zete Lundin

Gäster för att informera : Catti Åselius, Ingela Karlsson


1/ Mötet öppnas. Tora vald till protokollförare


2/ Roman har lagt in nya styrelsemedlemmarna på FLK:s hemsida. 


3/ Planering av arbetsfördelning i styrelsen.

- Rolf sköter kontakter med kommun och yttre kommunikation. Kontakt med vår kassör 
Karin Jonsson angående fakturor. Tar hand om sponsorverksamheten.

- Tora är sekreterare, skriver protokoll och vid behov information till medlemmarna från 
styrelsen.

- Bernadette håller i utställningsverksamheter, planering osv. OBS att arbetsgrupper för 
respektive verksamhet skall ha mer eget ansvar som grupp, inte styrelsens uppgift att 
sköta verksamheterna. 

- Olga sköter annonsering ock utformande av trycksaker till våra olika evenemang och 
verksamheter. Jonas Melcherson också behjälplig med detta.

- Roman tar hand om inre kommunikation via hemsidan och Facebook. Där kan också 
Jonas Melcherson vara behjälplig.

- Zete lägger upp aktuell information från FLK på Instagram, närmare beslut om fler 
uppgifter då hon är närvarande.


4/ Information ang Konstrundan, utställningen i Stadshuset,  från Bernadette och Catti: 

Bernadette och Catti närvarande , arbetar med och färdigställer utställningen  i 
Stadshuset 17-20/3. De har nära samarbete med Anneli Mannberg på Stadshuset.

17/3 inlämning av konstverk till Stadshuset mellan kl 14.00-18.00. Roman tar emot och 
skriver upp de inlämnade verken. 

18/3 fler behöver hjälpa till med arbetet i Stadshuset. Rolf och Roman ställer upp och 
Tora skriver upprop till övriga medlemmar om att delta.

Hängning av utställningen sker 19/3, 20/3 om så behövs. Bernadette, Jacqueline, Catti 
och Rolf gör detta.

Olga har beställt annonsering i ”Mitt i” Östermalm och Lidingö.

Jonas M har lämnat in vår Konstrunde-karta till Arkitektkopia, den bör vara färdig  13/3, 
tror han per telefonkontakt. Den skall levereras direkt till Stadshuset  av Jacqueline , 
Ingela kontaktat henne om det.  Catti /Anneli tar emot ?.

Tora skall fråga Torun Bjurman om hon kan göra en rörlig annonsering för utställningen på 
Instagram och Facebook, Zete har påpekat att det vore fint.

Ingela kommer med 40 st små och 20 st stora affischer från Jonas Torstensson, beställer 
40 små  till  av honom som konstrundemedlemmarna kan ta med sig då de lämnar verk 
på Stadshuset. 26 st skall till ö-gruppen för uppsättning, Rolf ordnar det.

Roman gör en snabbguide till Konstrundan och lägger upp på hemsidan.

Tora och Malin S sätter upp banderoll på vanliga platsen 15/3.

Vernissage lördag 21/3 kl 12-16. Olga och Rolf ordnar med förfriskningar. 
Musikunderhållning av Moa Sellergren, syster till Malin S, samt tre andra ungdomar under 
vernissagen. Bernadette håller i detta. 

Utställning avslutas 29/3

Nedtagning av utställningen ej fastslagen under mötet, behöver beslutas.




5/ Bernadette ordnar med kondoleans och blommor till Elisabeth Megner från FLK med 
all av hennes makes bortgång.


6/ Bernadette har författat en ansökan till Liljevalchs vårsalong 2021 för skålinstallationen, 
med bild. Skickat den till Jacqueline, Jonas och Elisabeth för påseende, skickar den nu 
också till Rolf. 


7/ Rolf skall kolla upp möjliga lokaler för Höstsalong under Kulturveckan 7-15 november.

Mässa i Stadshuset samtidigt. Går det att kombinera?


8/ Ingela informerar om att man kan kontakta Malin Serner på Medborgarskolan för att 
hyra lokal för medlemsmöten.


9/ Nästa styrelsemöte  prel 4/6 kl 16.00 hos Tora

Nästa föreningsmöte prel 11/6 kl 18.00


Vid protokollet	 	 	 	 Justeras


Tora Derkert	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach



