
Styrelsemöte FLK 2020 08 25  på Elfviks Bistro


Närvarande: Olga kreida Smedmark, Zete Lundin, Roman Redz, Tora Derkert

Frånvarande: Rolf Hattenbach, Bernadette Schillings


1/ Tora förklarar mötet öppnat. Tora vald till protokollförare.


2/ Vi går igenom hemsidan och hur vi skall göra ”internt” åtkomligt på enkelt sätt för 
medlemmarna igen. Nuvarande inloggning ur funktion. Jonas M meddelat att han kan 
göra en ny installation, men vi är överens om att det måste vara enkelt, och där ligger ju 
inga hemligheter, så vi bestämmer att återgå till gamla systemet med ”nyckel” som 
lösenord. Olga kontaktar Jonas om detta. Roman som administratör kan inte gå in o 
ändra i hemsidan. Vi bestämmer att han kontaktar Jonas för att lära sig tillvägagångssätt.


3/ Medlemsmötet 7/9. 12 personer har anmält intresse att komma, 12 personer tackat nej.  
Med styrelsen blir det 16 personer som kommer. Zete beställer lokal på Stadshuset för 20 
personer. Tid kl 18.00, 17.30 för dem som vill lära sig om Instagram av Zete. När vi fått inf 
om möteslokal går Tora ut med information till medlemmarna.


4/  Höstens kulturevenemang inom kommunen: Rolf har haft telkontakt med Tora efter 
samtal med John Svensson om höstens aktiviteter. Man planerar att förlänga 
Kulturveckan så att den skulle pågå från slutet av september till mitten av november. Så 
att fler kan se och delta utan trängsel, det blir inga vernissager o d heller. Vi skulle då 
kanske få möjlighet att ha samlingsutställning i Stadshuset under denna tid. Tora har 
påpekat för Rolf att vi i så fall behöver ha tid på oss, så senare hälften av perioden skulle 
kunna passa. Behöver ha personer som kan hänga utställningen. Jacqueline, Olga, Catti, 
Tora? Vi anser inte att den skulle behöva vaktas.  Ljus på Långängen också något vi vill 
ha, från 7/11 eller så, Ingela vill driva detta. Kostnader? Tora talat med Ingela som haft 
funderingar på att koppla upp mot el på plats, istället för batterier konstverken. Skulle 
kommunen kunna bekosta något sådant om det alls är möjligt? 


5/ Ansökan om medlemsskap. Olga kontaktar Jonas M om att aktualisera 
ansökningshandlingar på hemsidan. Ansökningstid 1/9-31/10. Jury Py Wernstedt, Per 
Lindqvist, Anneli Larsson-Ljung, Josefin Davidsson. 


6/ Elfviksdagarna 19-20/9: Inga Sjödin haft kontakt med Tora angående dessa dagar. Om 
de blir av, kan medlemmar från FLK delta med verk under de begränsade förutsättningar 
som finns i dagsläget. Inhägnad marknad. Tält utanför gårdsbistron. Bord utanför galleri 
Elfva. Blomsterbutiken. Utställningsutrymme i Sädesmagasinet. Egen belysning krävs där. 

Elva medlemmar har meddelat intresse. Vi beslutar att man själv får kontakta det ställe 
man vill vara hos enligt maillista Inga skickat . Man ansvarar helt själv för hängning, 
nedtagning osv. 


7/  Vårens aktiviteter. Diskussion kring Öppen atelje, hur den skulle kunna utformas på ett 
enklare och billigare sätt. Olga informerar om hur man gjort med marknadsföring i 
Roslagens konstnärsgemenskap under sommarens visningar. Inga beslut på dagens 
möte. 


8/ Nästa styrelsemöte torsdag 1/10 kl 14.00 på Golfklubben, Sticklinge
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Tora Derkert	 	 	 	 	 	 Olga Kreida Smedmark



