
Styrelsemöte FLK 2021 06 08


Zoom-möte. Närvarande: Olga Kreida Smedmark, Anne-Lie Larsson Ljung, Roman Redz, Lena 
Lindqvist, Tora DerkertTora valdes till protokollförare och Olga till justerare.


I Genomgång av förra protokollet: 

2/A

Roman skall gå igenom vad det är för saker som Ingela lämnat för förvaring hos honom, vilka 
kommer från förrådet hon inte har kvar.

Tillägges att Anna Berger meddelat att hon har belysningsattiraljer som hon kan donera till FLK, 
att Rolf meddelat att han har 9 stafflier att låna ut till utställningar. 

Medlemmar blivit ombedda att meddela vad de har hemma på förra medlemsmötet, inga 
inkommande svar ännu.


2/B

Anne-Lie väntar på foton o inlägg att lägga upp på Instagram o Facebook. Hon skall ta kontakt 
med Theresa Alton Bergelin, Ingela Matson och Anna Berger för att planera hur deras samarbete 
skall se ut. Tora skriver till medlemmarna och påminner om att skicka in bilder runt saker som 
händer inom FLK  eller egna verk för visning, som passar in i vår verksamhet.


II Genomgång av medlemsmötet  21 05 09: 

3/

Konsthelg på Elfviks Gård, 2-5/9 planering startar nu. Medverkande: Elisabeth Megner, Erik 
Andersson, Bo Vading, Lena Lindqvist, Jannike Simonsson, Anna Berger, Liselott Toresdotter 
Lindberg ,Tora Derkert, Ingela Karlsson


4/ 

Se punkt 2/A.


5/ Ingela K meddelat att hon håller i kontakten med kommunen för Ljus på Långängen. De som 
vill vara med skall meddela Ingela  före 30/9, Tora påminner Exakt tid inte fastlagd,men blir 
troligen mitten av november t o m december. 


6/

Samlingsutställningen i Stadshuset 23/11-8/1.

Beslut att avgift tas ut av dem som vill vara med i dessa samlingsutställningar, 150:- för att vara 
medutställare. Att vi gör som vid utställningen i höstas, några stycken tar ansvar för val av 
inlämnade verk och hängning. 

30/8 skall intressenter ha anmält intresse, Tora påminner.


7/

Öppen ateljé intresseanmälan senast 22 01 02 till Tora, Tora påminner.


III Nya punker: 

1/

Olga har fått mail från Mitt I annonsansvariga som erbjuder oss helsidesannons i Mitt I Lidingö, 
Täby o Östermanl för 75.000:-  inför Öppen ateljé. En kostnad som gör det helt ointressant att 
annonsera stort hos dem, däremot skall vi ha kontakt med skrivande journalister, som Anna 
Wilson t ex, som skrivit om oss förut. Vi skall också ha kontakt mede Jan Sjöberg på nättidningen 
Lidingösidan.  Bo Vading har kontakter i dessa härader. 


2/

Socialdemokraterna har inbjudit kulturföreningarna i Lidingö till Öppen Hearing 22/6, att berätta 
om våra särt att hantera pandemin. De bjuder också in media som bevakar Lidingö. Vi beslutar att 



Tora anmäler sig och representerar FLK, skall berätta om hur vi hanterat pandemin. Rolf har 
skickat ut denna inbjudan till medlemmarna, fler intresserade kan vara med o lyssna. 


3/

Lena berättar om sin idé att ha en utställning på Stadshuset, med ev annexutställning på Lidingö 
hembygdsmuseum med tidigare kända medlemmar i föreningen. Erik har ju sammanställt en lista 
över de flesta medlemmar som har förekommit genom åren. Anneli Mannberg på Kulturnämnden 
och Karl Henrik Ankarberg på Lidingö Museum båda mycket positiva till idén. Tidsplanen några år 
framåt i tiden. Att hitta anhöriga, andra ägare osv till konstnärerna, mycket och långsiktigt arbete.

Styrelsen tycker det är en mycket bra idé. Att hitta några i FLK att samarbeta med kring detta. 
Lena Boje Anker, Mari v Kraemer? Något att fundera kring.


4/

Roman har talat med Jonas M om hemsidan, Jonas har meddelat att nya, bättre verktyg nu finns 
för vår interna hemsida. Han skall uppdatera den när han hinner så att den blir lättare att hitta i.


5/ Beslutas att nästa styrelsemöte hålls på zoom 17/8 kl 18.00. Anne Lie bjuder in. 


6/ Beslutas att nästa medlemsmöte hålls på Elfviks Gård 29/8 kl 15.00.


Vid protokollet		 	 	 	 	 	 Justeras


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 	 Olga Kreida Smedmark



