
Medlemsmöte FLK 2021 05 09 på Elfviks Gård


Närvarande: Rolf Hattenbach, Tora Derkert, Erik Anker, Lena Boije, Erik Andersson, Catti 
Åselius, Olga K Smedmark, Jacqueline Igestedt, Inga Sjödin, Malin Sellergren, Lena 
Sundbeck Arnäs, Lena Lindqvist, Ingrid Hallström


1/ Rolf öppnar mötet.Tora väljs till protokollförare.


2/ Rolf går igenom åretsplanerade aktiviteter. Först sommarlovsprojektet med 
skolungdomar vi blivit inbjudna till.  Alla medlemmar har fått info från kommunen via 
styrelsen om detta. Det kan på sikt göra att vi får tillgång till lokal som förening av 
kommunen.Det kräver dock att vi fortsätter med ngn form av öppen verksamhet för 
ungdomar t ex. Som sluten förening kan vi bara hyra lokal för marknadspris. 

Elisabeth Megner har via mail anmält intresse, o hänvisats att ta direkt kotakt med 
kommunen. Malin Sellergren också intresserad o skall kontakta Hanna Lindqvist på 
kommunen för närmare planering. 


3/ Planerna att ha konsthelg på Elfviks Gård möts av intresse. Beslutas att vi bokar helgen      
2-5 september för detta, den är fn preliminärbokad. Vi får tillgång till höskullen o övre 
planet på ladan samt utomhus om vi önskar. Troligen ingen hyra för detta. Man skall 
anmäla intresse för att delta senast 31/5 på mail till Tora. Den som anmäler sig 
behöver vara beredd på att hjälpa till med för- och efter-arbete. i mån av förmåga. 
En arbetsgrupp på 3-4 personer väljs ut av deltagarna och ansvarar för projektet.  
Vi kallar projektet ”Konst på Elfviks Gård”. 

4/ Inventering av föreningens gemensamma materiel behöver göras. Det är spritt på olika 
händer. En del hos Roman, en del hos Ingela, m fl. Belysning bl a, som behövs på 
höskullen och i ladan. Vi ber alla att titta igenom sina förråd och meddela styrelsen / Tora 
om o i så fall vad ni har. Så vi kan göra någon sorts inventarieförteckning. Denna skickas 
ut till alla medlemmar när den är upprättad.  Alltså skicka info till Tora om vad du 
förvarar som för till föreningen!  Dessutom: Rolf meddelar att han har 9 stafflier som 
han kan låna ut till utställningar. Kanske andra medlemmar också har saker som de kan 
låna ut? 

5/ Projektet ”Ljus på Långängen” mitten på november - t o m december  . Ingela har hållit 
i de tre föregående åren och är beredd att göra det i år också.Det är alltså till Ingela 
man skall anmäla intresse senast  30/9.  Man håller i den egna utställningsdelen, 
utplacerande av objektet, hålla igång belysningen osv.  
Det har ju varit mycket uppskattat av allmänheten /publiken, vi hoppas att det kan 
fortsätta med gott antal deltagare. 


6/ Samlingsutställning i Stadshuset 23/11-8/1. Kommunen kan hjälpa till med viss reklam. 
Hösten 2020 var vi c:a 25 deltagare på samlingsutställningen. De som är intresserade av 
att vara med anmäler sig till Tora via mail senast 30/8. Arbetsgrupp utses av de 
medverkande såsom under punkt 3/ ovan. 

7/ Öppen ateljé med utställning i Stadshuset, Vårsalongen,  för de medverkande sista 
veckorna  i mars 2022.  Planerat för vecka 11-12, dvs 15-28 mars i Stadshuset. Här gäller 
att man får ordna med egen ”öppen ateljé”, där bara de egna sakerna visas, eller om man 
delar med några på gemensam plats. Själva öppna ateljén brukar ju vara en helg, fredag-



söndag, alltså 25-27 mars.  Intresseanmälan  senast 2022 01 02 till Tora via mail. 
Samma princip för deltagande och arbetsgrupp som för projekten under punkt 3/ 
och 6/. Vi har bestämt att inte hålla på med sponsorer som vi gjort tidigare, då det har 
renderat oproportionerligt mycket jobb för liten utdelning. De som betalade in 500:- till 
den inställda Öppen ateljé förra året, har det tillgodo denna gång. 


8/ För att det inte skall bli för rörigt för mig  att sköta anmälningarna ombeds ni att 
skicka in en intresseanmälan separat för varje projekt ni vill delta i. Jag skickar ut 
en förfrågan för respektive projekt, som ni kan svara på. Jag gör det ett antal veckor 
före varje slutdatum för anmälan.  /Tora 

9/ Vi tackade Erik A för arbetet med arkivet som nu läggs ut på hemsidan av Roman. 


 Några av oss som inte sett den tidigare, passade på att se utställningen ”När ljuset 
slocknar” på Galleri Elfva. Utställare Olga K  Smedmark, Jacqueline Igestedt och Camille 
Igestedt.  

Vid protokollet	 	 	 	 	 Justeras


Tora Derkert  Rolf Hattenbach 


