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Medlemsmöte FLK 2021 11 14 på Medborgarskolan, Skärsätra


Närvarande: Rolf Hattenbach, Tora Derkert, Catti Åselius, Lena Boije, Erik Anker, Lena 
Lindqvist, Roman Redz, Olga Smedmark, Per Lindqvist, Bo Vading, Jacqueline Igestedt, 
Gisela von Weisz, Erik Andersson, Malin Sellergren, Ingrid Hallström, Lena Sundbeck-
Arnäs, Jonas Melcherson, Inga Sjödin, Zete Lundin, Elisabeth Megner (fr om punkt 3)


1/ Rolf öppnar mötet


2/ Tora informerar om Ljus på Långängen under Ingelas K:s regi, som nu är igång med 
10 konstnärer , från 8/11 - 19/12. Info om detta finns på vår hemsida och på Lidingö 
Nyheter på nätet. Affischer uppsatta på kommunens anslagstavlor av Ö-gruppen. Mitt i 
Lidingö fått info från oss, men ännu inte hört av sig. Vi är c:a 5 st färre konstnärer än förra 
året, och ser gärna att fler kommer med, blir lite tunt när vi är få. Uppskattat 
höstevenemang av Lidingöbor o kommunen. 


3/ Höstsalongen. Arbetsgruppen bestämt att vernissage blir torsdag 25/11 kl 
17.00-20.00

Pågår till 8/1-22. Nu 25 anmälda deltagare. Man kan max få ställa ut tre verk. Ta inte med 
för många för utställningsgruppen att ta ställning till, ta de tre du vill ha med helt enkelt. 
Ev något att välja på. Man får INTE ändra hängningen på eget bevåg, blir då borttagen 
från utställningen. 

Varje verk skall ha en lapp vidhängande snöre t ex, där konstnärens namn, telnr , mail 
eller swish ,pris, samt verkets namn. Detta för att underlätta hängningen , de tas sedan 
bort!! Sedan gör Olga o Jacqueline enhetliga  lappar med info för varje konstnär som 
kommer att sättas upp på utställningen.

Inlämning av verk sker måndag 22/11 kl 16.00 - 20.00 och tisdag 23/11 kl 9.00 - 12.00 
i Stadshuset. 
Det finns möjlighet att ha piedestaler för skulptur e a, dessa skall i så fall beställas i 
förväg, kontakta Rolf om det. Men tänk på att sakerna inte går att skydda där, piedestaler 
med glasskydd dyra att hyra. Grå skärmar 2.10 breda, går inte att sätta spik i, vita 
skärmar mindre, men går att spika i.  

Ingen vaktlista, den som vill är förstås där när man önskar.

Ev kan Malins syster spela piano under vernissagen, hon skall kolla med henne. Något att 
dricka skall bjudas på. 

, Visit Lidingö samt Lidingö Nyheter (Andreas Nyberg), Lidingö Anslagstavla (Jonas M 
lägger upp), hemsidan (Roman), kontakt med Kulturkalendern Lidingö Stad samt Mitt i 
Lidingö.,( Malin kontaktar).

Olga har gjort fin affisch som skall sättas upp på kommunens anslagstavlor , vi har fått 
den via mail också o kan själva printa ut den o dela ut. 


4/ Om intagningsförfarande nya medlemmar. Mötet överens om att behålla nuvarande 
system enligt stadgar från 2018. Dock bör  ordförande i föreningen alltid vara med i juryn, 
samt att det bör vara fler än tre jurymedlemmar. Extern person kan också vara lämpligt att 
ta med. Ett standardiserat svar som kan kan använda till de sökande som kommit med 
skall tas fram. Nästa intagning blir våren 2022. 


5/ Ang att ha stödförening/stödmedlemmar knutna till föreningen. Lidingö 
Konstförening har en gång i tiden varit det. Rolf tagit upp frågan med deras ordförande 
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Margareta Jonsson, som är positiv till tanken. Planerna fortsätter att utarbetas av 
styrelsen för att delge medlemmarna, som får ta ställning.

Olga åtar sig att skriva litet infoblad om FLK som vi kan de till intresserde personer, t ex 
kan det ligga ute på utställningar mm.  


6/ Rolf informerar om frågan om att ta upp kulturpolitiken på Lidingö med de olika 
partierna. Kulturfrågorna politiskt eftersatta i Lidingö kommun. Mötet delas in i grupper 
om två o två, där man skriver ner viktiga saker man tycker borde tas upp o fråga resp 
partier om. Lapparna samlas in o skall sammanställas av styrelsen till dokument vi kan 
använda när politikerna ställs till svars. Tala med andra kulturföreningar om samarbete i 
frågan.  Engagera media  att rapportera om detta inför valet. Kulturhus en viktig punkt t 
ex, många  kommuner har det, men inte här. 


7/ Kort info om ”Öppna ateljéer” i vår. Planerat 25-27/3 med samlingsutställning för 
deltagarna i Stadshuset 19-27/3. De som inte vill/kan ställa ut i egna atlejéer bildar 
grupper där man kan ställa ut i Muséet, på Elfvik eller andra ställen. Intresseanmälan skall 
vara Tora tillhanda senast 2/1 2022. De som skulle varit med 2019 o betalat avgift (500:-) 
för detta, har den innestående till denna gång Övriga får betala avgiften senast 2/1. Alla 
minns inte om de betalat eller inte, Rolf kollar upp med skattmästare Karin Jonsson vilka 
som betalat, info kommer om detta. 


8/ Rolf påminner om Hiertagårdens önskan att ställa ut oss i smb m att de inviger ett nytt 
boende där. Handlar om en helg, troligen 3/4-22. Konstaterat att det är svåra lokaler att 
hänga konst i o att tre konstnärer kan vara med, inte fler. Bo Vading uttryckt intresse, o på 
mötet gör även Malin Sellergren det. Rolf meddelat Hiertagården att de då åtar sig att 
köpa något av den konst som ställs ut. 
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