
Styrelsemöte FLK 2021 08 19


Zoom-möte. Närvarande: Rolf Hattenbach, Anne-Lie Larsson Ljung, Roman Redz, Lena 
Lindqvist, Tora Derkert. Tora valdes till protokollförare.


I Genomgång av förra protokollet: 

6/ (gamla protokollet )Påminnelse om anmälan till utställningen på Stadshuset 23/11 - 8/1. 
Senast 30/8. Alla verk skall vara till salu. 2-4 verk kan lämnas, beroende på storlek. Max 
utställningsyta 4 kvm.  Hängningsgruppen förbehåller sig rätten att välja, men alla skall få 
med minst två verk. Utställare får inte ändra hängningsgruppens beslut! 150:- tas ut av 
utställarna för kostnader i smb m utställningen.


3/ Lena L meddelar att projektet med att ställa ut fd medlemmar i FLK läggs ner, då det 
kräver alltför mkt arbete och försäkringar av verken blir ett av flera problem. Försök har 
tidigare gjorts men lagts ner. 


4/ Oklart om hemsidan, hur /om den är uppdaterad. Roman får kolla upp.


II Nya punkter 

1/ Kevork som tagit kontakt med Erik om att hans kontrakt på hans ateljé sägs upp 
hösten -22. Han undrar om  föreningen kan ha intresse av att överta den (Larsbergs 
brygga). Rolf har kontaktat kommunen o kollat lite. Vi behöver Kevorks kontrakt för att se 
vad som gäller. Månadskostnad runt 5000:- Rolf ringer Kevork. Finns intresse? Frågan 
skall tas upp på nästa medlemsmöte . 


2/ Tora informerar om Öppen Hearing med sossarna o Kulturföreningarna på zoom där 
hon deltog 22/6.  Det var Tora o Leif Aringer som kom från föreningarna Lidingö 
Humanistiska sällskap och Sällskapet Bibliotekets vänner samt Lidingöguiderna. Vi hade 
ett samtal om kulturen på Lidingö, som får dåligt kommunalt ekonomiskt stöd. Om att 
oppositionen gärna vill ha ett kulturhus på L-ö, om kulturprojekt för unga. Att 
marknadsföring för kultur är viktig, t ex hemsidan ”Upplev Lidingö” kan användas? Nytt 
möte planeras till hösten där oppositionen  MP, C o S deltar, inte bara S. Juni ingen bra 
mötesmånad…. Hur som helst, trevligt samtal.


3/ Rolf kontaktar Johanna Lagercrantz för att lämna stafflier han har till utställningen 
Konst på Elfvik 2-5/9. Tora hålla i kontakt med utställarna. Blir 10 st. 


4/ Medlemsmötet ändras till söndag 19/9 kl 13-14.30 på Elfviks gård. Ändring pga att 
flera i styrelsen inte kunde tiden 29/8.


5/ Nytt styrelsemöte torsdag 7/10 kl 17.00. Lena skall ta reda på var vi kan vara IRL.


Vid protokollet	 	 	 	 	 Justeras


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach





