
Styrelsemöte FLK 2021 12 01 på restaurang Pocket, Stadshuset

Närvarande: Rolf Hattenbach, Roman Redz, Olga Kreida Smedmark, Lena Lindqvist, Tora 
Derkert


1/ Rolf öppnar mötet

2/ Genomgång förra protokollet. Inget speciellt att tillägga.


3/ Angående politikerutfrågning inför valet i höst: Rolf har sammanställt de frågor 
medlemmarna har skrivit ner på senaste medlemsmötet. Han skall träffa ordförande i 
Lidingö Konstförening 13/1. Han skall då fråga henne om de vill vara med vid en sådan 
utfrågning, skulle ge mer tyngd åt det hela. Har de frågor de vill ta upp, skall de förstås 
ingå, vi kan prata ihop oss om lämpliga frågor.


4/ Avstämning aktuella aktiviteter:  

A/ Ljus på Långängen funderar i stort sett bra, Olgas o Jacquelines Trollskog har det svårt 
med belysningen, fukt gör att den slocknar. Men den är vacker också i dagsljus. Ingela 
fått upp två verk till, vilket gör det hela lite ”tätare” o bättre på så sätt. Man kan gärna vara 
fler konstnärer nästa år. Vaktschemat fungerar väl.

B/ Höstsalongen. Malin S har frågat i mail till styrelsen om vi skall annonsera i ”Mitt I”. Vi 
tror inte att det är värt pengarna. Lena föreslår däremot att vi sätter upp stora dekaler på 
fönstren i Stora hallen, som tidigare utställare gjort. Hon kan åta sig att göra detta från 
Olgas affischtext. Kostnad c:a 1.500. Rolf skall höra med Anneli Mannberg om får göra 
så. Arbetsgruppen ordnar med plats för annan verlksamhet i hallen 9/12, och återställer 
efter det. 

C/ Nu klart att fyra konstnärer ställer ut på Hiertagården i samband med Öppet Hus där, 
8/5 - 15/5. Det blir Elisabeth Megner, Bo Vading, Malin Sellergren och Tora Derkert. De har 
inspekterat lokalerna med Birgitta Mossberg. Det blir c:a 4-5 verk per konstnär som ställs 
ut. Hiertagården har förbundit sig att köpa verk för 5000:- och besökare och boende där 
kan förstås också köpa verk i smb m utställningen. 


5/ Beslut ang medlemsansökningar nya medlemmar: Den förra juryn ersätts. Rolf skall 
meddela jurymedlemmarna om detta. Den nya utses av styrelsen och  blir hemlig, dvs 
namn på jurymedlemmar går inte ut till medlemmarna eller de sökande. Vi prövar detta för 
intagning av dem som nu sökt och inte fått besked under hösten. De skall få besked 
senast 22 02 .28 Ny intagning blir sedan till  hösten 2022, alla ansökningar skall för 
enkelhetens skull skickas till FLK:s ordförande vid den ansökningen, då det blev problem 
med kommunikation och bildskickande vvid förra ansökningstillfället. 


6/ Inför ”Öppna ateljéer skall vi nu få fram listan på vilka som betalat 500:- för förra 
inställda evenemanget mars 2020, och alltså inte skall betala denna gång om de önskar 
vara med. Datum 25 - 27 mars, utställning i anslutning  på Stadshuset 20-27 mars 
(utställningstiden något osäker i dagsläget). Planering startar 10 /1 vid medlemsmöte.


7/ Nästa medlemsmöte 2022 01 10  kl 18.00 i Stora hallen i Stadshuset.

8/  Nästa styrelsemöte 2022 02 07 kl 13.00 Pocket restaurang Stadshuset
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