
Medlemsmöte FLK 2022 02 20, på Medborgarskolan Skärsätra


Närvarande: Rolf Hattenbach, Liselott Toresdotter, Catti Åselius, Bo Vading, Lena 
Lindqvist, Per Lindqvist, Erik Anker, Lena Boije, Olga Kreida Smedmark, Zete Lundin, Inga 
Sjödin, Tora Derkert


1/ Rolf öppnar mötet


2/ Apropå  stödförening. Vi påminner om att man kan bli medlem i Lidingö Konstförening, 
ett sätt att inkludera dem mer. De har 100 medlemmar. Att ha mer kontakt med 
Hembygdsföreningen /Museet, de har 1.300 medlemmar, bra sätt att göra oss mer 
tillgängliga kanske.  Elisabeth Megner har tankar hon mailat i denna fråga, skickats ut till 
medlemmarna. 


3/ Infobladet om oss ännu inte utformat, på gång. Hemsidan behöver uppgraderas, olika 
synpunkter. Beslutades att ta upp frågan som en punkt på årsmötet.


4/ Rolf har med Bosses bistånd vaskat ut 8 frågeställningar till lokalpolitikerna att ta 
ställning till angående kulturpolitiken i Lidingö. . De bantades till 7 st. Vi ställer dem 
tillsammans med Lidingö  Konstförening. Se bilaga 1. Rolf skickar dem till Kultur o 
Fritidsnämnden samt resp partitopp i kommunen. DE får tid på sig att svara till 31/3. 
Därefter sammanställs svaren o skickas ut till allmänheten via lämpliga medier. 


5/ Konstrundan och Öppen Ateljé:  Följande deltagare :

Per Lindqvist 

Christina Rosenqvist  

Kristina Redz (genom Roman Redz) 

Liselott Toresdotter  

Tora Derkert  

Ingela Karlsson

Jannike Simonsson

Bo Vading

Catti Åselius

Elisabeth Megner

Inga Rydén

Zete Lundin

Torun Bjurman

Lena Boije

Erik Anker

Jacqueline Igestedt

Inga Sjödin


Alla verkar vara klara över var Öppen Ateljé skall äga rum för resp konstnär.  
OBS! 
Var och en av deltagarna skall maila sin adress för den Öppna Ateljén till Tora, 
snarast.  
Utställningen Konstrundan har vernissage 17/3 kl 16.00,  tas ner 28/3, då verken får 
hämtas. De skall lämnas in 15/3 på eftermiddagen efter kl 15.00.

Arbetsgrupp utses till K/ÖA och består av Rolf, Liselott, Per och Tora.

Detaljer om upplägg går ut till deltagarna i K/ÖA. 




forts medlemsmöte FLK 2022 02 20


OBS Övriga medlemmar!

Ni som inte skall vara med på K/ÖA men har material som flyers o mäklarskyltar, meddela 
Tora det, så talar hon om det för medverkande, de som behöver kan då kontakta er! 

6/ Vi blir av med både vår skattmästare  Karin Jonsson och vår revisor Hans Christner, 
och måste hitta nya till årsmötet. Troligen blir vi tvungna att betala för tjänsterna. Rolf skall 
höra sig för med andra föreningar om de har tips på personer. Vi skall kolla upp med Hans 
om vi måste ha extern revisor. Vi skall se till att avtacka båda ordentligt på årsmötet. 


7/ Hemsidan behöver aktualiseras, så att allt fungerar. Påpekas att det är tråkigt att alla 
konstnärer inte har bilder på sina alster under sitt namn på hemsidan. 
Ansökansförfarandet måste vi också se till att det fungerar.

 Fråga uppkommer om Galleri Elfva kan annonsera sina utställningar på vår hemsida. 
Naturligtvis när det gäller medlemmarna. Om medlem samutställer med utanförstående 
konstnär kan man också annonsera, men inte om det bara är en utomstående konstnär 
som ställer ut, var den allmänna meningen. Vi beslutar att ta upp hemsidans utformning 
på årsmötet. 


8/ Förslag runt årsmötet 30/3. Äntligen kan vi mötas ordentligt  igen o vore trevligt om vi 
kan ses  o fira det lite extra över ett glas och något gott till (smörgåsvariant), Lena har 
kollat upp med Pontus by Pocket på Stadshuset o de ställer sig positiva. Vi går vidare 
med att undersöka kostnader o besluta om huruvida medlemmarna själva skall stå för 
något, eller om vi har råd att betala allt ur föreningskassan.


9/ Rolf avslutar mötet


Vid protokollet	 	 	 	 	 	 vidimeras


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach



