
Medlemsmöte FLK 2021 09 19 på Medborgarskolan, Skärsätra


Närvarande: Rolf Hattenbach, Tora Derkert, Olga Kreida Smedmark, Roman Redz, 
Jacqueline Igestedt,Ingrid Hallström, Bo Vading, Catti Åselius, Kevork Zabounian,Lena 
Sundbeck Arnäs, Erik Andersson, Lena Boije Anker, Erik Anker, Ingela Karlsson t o m 
punkt 3, Inga Sjödin från punkt 5


Rolf öppnar mötet. 


1/ Rolf informerar att vi bytt bank från Nordea till Handelsbanken, som är lättare tillgänglig 
på ön. Gamla plusgironumret försvinner, vi får ett nytt BG-nummer, meddelas 
medlemmarna så snart det är klart.


2/ Ingela informerar om Ljus på Långängen. Man vänder sig till Ingela för frågor. Det är 
4.e året vi gör dessa ljusinstallationer o de t har blivit mycket uppskattat. Hon skall få 
besked i veckan från Silvia Monni på miljö- och byggnadsnämnden om tillstånd att få 
nyttja platsen från 5/11-19/12.

Man får inte göra åverkan på naturen, gräva, spika i träd osv. Rolf skall höra sig för med 
Anneli Mannberg på Kulturnämnden om vi kan få mer ersättning från dem än 
batterikostnader som de förra året bekostade. Kostnad batterier förra året c:a 8.000:- Kan 
de trycka upp affischer?

Kan Jonas Melchersson göra karta över placeringen av verk, som han gjorde förra året?

Ö-gruppen skall informeras. 

Intresserade medlemmar anmäler till Ingela senast 30/9. Fn anmälda: Jacqueline, Romans 
Anna, Liselott, Ingrid, Tora, Py, Olga, Ingela, Ingrid. Roligt om det blir fler!


3/ Samlingsutställningen på Stadshuset 23/11- 8/1. Rolf  håller kontakt med Anneli 
Mannberg. Arbetsgrupp : Rolf, Olga, Jacqueline, Lena Boije Anker. Man vänder sig till 
arbetsgruppen för frågor..  
Planerat förhandsvisning 25/11, vernissage 26/11. Sista datum för inbetalning  för att 
vara med är 31/10. 150:- skall inbetalas, men OBS de som inte ännu betalat skall vänta 
tills vi fått ett nytt BG-nummer. Beslut sedan tidigare att man får delta med 2större eller 4 
mindre verk. Arbetsgruppen har rätt att välja och hänga och detta får inte ändras av 
deltagarna, då blir de borttagna från utställningen. Följande har anmält deltagande: Py 
Wernstedt, Catti Åselius, Anne-Lie Larsson Ljung, Malin Sellergren, Teresa Borgelin, Ingrid 
Hallström, Anna Berger, Lena Sundbeck Arnäs, Jannike Simonsson, Olga kreida 
Smedmark, Erik Andersson, Lena Lindqvist, Bo Vading, Gisela von Weisz, Erik Anker, 
Lena Boije Anker, Per Lindqvist, Zete Lundin, Torun Bjurman, Elisabeth Megner, Liselott 
Toresdotter Lindberg, Inga Sjödin, Ingela Karlsson, Christina Rosenkvist, Jonas 
Melchersson, Marie von Kraemer, Inga Rydén, Kevork Zabounian.  28 stycken.


4/ Frågan om Kevorks ateljé. Kevork berättar om sin avveckling av sin ateljeverksamhet 
som han haft i brostugan vid Larsbergs brygga i 36 år. Han har meddelat kommunen att 
han slutar sin verksamhet där och har skrivit ett avtal med dem om att det upphör sista 
september 2022. Då upphör hans hyresavtal. Han tycker att det vore bra om föreningen 
kunde hyra stugan efter honom för gemensam verksamhet där. Vi har pratat om detta i 
styrelsen och med en del andra i föreningen och intresset verkar stort. Frågan är bara hur 
det skall bli möjligt. Kommunen brukar vara intresserad av marknadshyra och det kan vi 
inte prestera. Glasskiosken bredvid uttryckt intresse av att hyra stugan med tomten. Rolf 
meddelar att kommunen lägger ut sådana här ärenden på sin hemsida för att söka ny 
hyresgäst. Kan vi väcka opinion för saken här på Lidingö genom att kontakta politiska 
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partier om att driva denna kulturfråga inför valet ?kontakta medier som kan skriva om 
det?, demonstrera? Olika tankar och förslag. Elisabeth Megner har uttryckt starkt intresse 
o kan tänka sig vara med i en arbetsgrupp i denna fråga, Rolf som har kontakterna med 
kommunen skall kontakta henne. Om du har ideer, kontakta i första hand Rolf t v.!

Kevork behöver också hjälp att tömma ateljén o tänker att man kan komma dit o köpa 
konstnärsmaterial till bra pris, han återkommer om detta. 


5/ Om intagningsförfarandet till föreningen. Igen. Vi har fått förfrågning om hur man 
ansöker om medlemskap o inser att nya intaget inte satts i rullning. Rolf har fått frågor om 
varför man inte blivit intagen förra året o tycker det varit svårt att svara på detta på 
adekvat sätt. Frågan uppkommit hur vi skall göra, vi har ju relativt nyligen ändrat i 
stadgarna med juryförfarande, inte medlemsröstning. Olika synpunkter framförs. En är att 
vi måste få in fler unga i föreningen och ett sätt att vitalisera vore att göra intagningen fri. 
Alla som är konstnärligt utövande o har Lidingöbas skulle ha rätt att fp bli medlemmar. 
Problemet med kvalitetssänkning av det gemensamma konstutbudet.  En del tror att inte 
så många skulle söka så att det blev ett problem, samt att man kan utvecklas som 
konstnär, en del är skeptiska. En tanke är att ta in fler i juryn (nu varit tre stycken), så att 
det blir fler röster som väljer. Det gamla systemet verkar inte vara aktuellt att införa, blev 
också mycket godtyckligt. Skall det ändras radikalt, juryförfarandet ändras, måste man 
ändra stadgarna.  Styrelsen åtar sig att komma med några förslag att rösta kring till nästa 
medlemsmöte.

Annan tanke som framkommer är att vi skulle ha stödmedlemmar  för att stödja FLK. Det 
sägs att Lidingö Konstförening som bildades på 80-talet från början skulle ha en sådan 
funktion. Hur är läget där nu? Är Margareta Jonsson fortf styrelseordförande? Rolf tar 
kontakt med dem förutsättningslöst, kollar läget. 


6/ Ett nytt boende för aktiva 55-75-åringar, Hiertagården ett 55+boende på Lidingö har 
frågat oss om medverkan i ett öppet hus de skall ha slutet av april /början maj 2022. Det 
skall vara en söndag. De skall bjuda in politiker o lokala medier. De undrar om vi vill bidra 
med konstutställning i klubbhus o gångarna mellan husen. Rolf föreslår att om det finns 
intresse kan vi erbjuda vår medverkan mot någon form av motprestation. Betalning för att 
vi ställer ut? Försäljning av utställda verk? Längre tids utställning än bara en eftermiddag, 
hur ser det ut egentligen? 

Om intresse finns kan medlemmar kontakta Tora som får forska vidare i saken. 


7/  Nästa medlemsmöte 14 november kl 13.00-14.30 Medborgarskolan Skärsätra


Vid protokollet	 	 	 	 	 Vidimeras 


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach


sekreterare	 	 	 	 	 	 ordförande 




