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Styrelsemöte FLK 2021 10 26


Zoom-möte. Närvarande Rolf Hattenbach, Anne-Lie Larsson Ljung, Lena Lindqvist, Olga 
Kreida Smedmark, Tora Derkert


I Genomgång av förra protokollet. 

Ang Kevorkks ateljé: Vi får avvakta tills det närmar sig att Kevorks kontrakt löper ut 
september 2022, innan vi kan agera. Dock många svårigheter om vi som förening kulle 
välja att gå in som nya hyresgäster. Kostnad (blir säkert dyrare än nuvarande 5000:_/
månad), hustes dåliga skick med mögel bl a, renoveringsbehov. Oklart om vattentillgång 
och avlopp /WC.


II Nya punkter 

1/ 

Diskussion omkring invalsförfarande nya medlemmar. Flera inlägg på mail i frågan av 
medlemmar sedan medlemsmötet. De flesta negativa till fritt inträde i föreningen. Vi lägger 
fram följande förslag till nästa medlemsmöte:

a/ 

Att behålla juryförfarandet, men byta ut jurymedlemmarna regelbundet och ha fler än som 
det nu varit fyra medlemmar. Att ordförande alltid skall vara med i juryn, bl a för att kunna 
svara på frågor från sökande som inte kommit in. Också för att ordförande bör delta  ha 
insyn i juryarbetet. 

b/

Med tillägget att öppna för möjligheten att ha stödmedlemmar, som inte är aktiva 
konstnärer, men stödjer verksamheten, sprider kunskap om FLK osv. T ex medlemmar i 
Lidingö konstförening kunde vara intresserade. Rolf skall höra sig för hos deras 
ordförande Margareta Jonsson ang detta. Det kräver i så fall extra föreningsmöte direkt 
efter årsmötet för att ändra i stadgarna. Tydligen harr sådan möjlighet funnits tidigare.


Mötet beslutar att vi planerar att ta emot ansökningar om medlemsskap i vår, då det inte 
blev av under hösten. I vår blir antagningen enligt nuvarande regler, men ny jury kan 
medlemsmöte välja.


2/

Ingela K nu fått behövliga tillstånd för ljusinstallationer på Långängen. 9 deltagare i år. De 
sätts ut 6/11 och tas ner 20/12. Anneli Mannberg ombesörjer att affischer som Olga gjort 
trycks o delas ut av Ö-rådet. Vi skall få ersättning för batterier samt ev en del av 
ljusslingorna av kommunen. Kvitton skall alltså sparas. 


3/

Ang Höstsalongen: De som inte betalat avgiften 150:- 30/10, kommer inte med på 
utställningen. Verk lämnas in 22/11 på em/kväll samt 23/11 förmiddag. Förhandsvisning 
på kvällen 25/11, vernissage 26/11. Olga kollar pris på annons i Mitt I Lidingö. Rolf anser 
att om vi inte får nyhetsartikel samtidigt om utställningen, är det ingen ide att annonsera. 
Vi kollar upp möjligheten att få artikel införd. 9 dec är det entrepenörsmässa i Stadshuset, 
kan ev inkräkta på utställningen, vi får i så fall ta hand om nedtagning och upphängning 
igen. Ant begränsad omfattning. Anneli Mannberg trycker upp affischer o lämnar till Ö-
rådet. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 forts.
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4/

Marie Vidås kontaktat Rolf ang utställningen ”Ung konst” på S:t Anna-gården. Lidingö 
kolelever gäller ut i vår och hon vill gärna samarbeta med oss i smb m ”Öppna ateljéer”, 
då det sker samtidigt. Rolf skall prata med henne.


5/

Rolf föreslår att vi bjuder in kommunens politiker från de olika partierna o frågar ut dem 
omkring deras syn på Lidingö kommuns kulturarbete, vad de vill göra osv. Vi kan 
sammanställa ett antal frågor som de får svara på  och detta skulle kunna publiceras i 
”Mitt I” o andra medier. Att göra detta under våren inför valet i höst. 


6/

Magdalena Denker och Ingela Matsson har sagt upp sina medlemskap i FLK pga 
avflyttning från Lidingö.


7/

Nästa medlemsmöte planerst till 14/11 kl 13-14.30 i Medborgarskolan, tidigare meddelat. 

Nästa styrelsemöte 25/11 kl 18.00 i Stadshuset. 


Vid protokollet	 	 	 	 	 Justeras


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach

sekreterare	 	 	 	 	 	 ordförande

	 	 	 	 



