
Styrelsemöte FLK 2022 02 07 på restaurang Pocket Stadshuset


Närvarande : Olga Kreida Smedmark, Lena Lindqvist, Tora Derkert


Mötet öppnas av Tora Derkert


1/ Genomgång av tidigare protokoll. 

 Politikerfrågorna bordlägges till nästa möte. 

Medlemsansökningarna, från förra året, Rolf skall vara med, bordlägges.


2/ Tidpunkter för kommande möten: 

Medlemsmöte på Medborgarskolan Skärsätra 20/2 kl 14.00 - 15:30.

Styrelsemöte  samma plats direkt före eller efter medlemsmötet.

Årsmöte 30/3 18.30, plats meddelas senare. Förslag att ordna ett möte på 
Pocketrestaurangen med ngt lätt att äta o ett glas till det i smb med mötet, som firande av 
att vi nu kan mötas o jobba tills igen. På förfrågan hos restaurangen skulle detta kosta c:a 
8.000 för 30 närvarande, 2 timmars sittning totalt, lämpligen 18.30 - 20.30. 


3/ Planering sv Konstrundan (K) och Öppna Ateljéer (ÖA). 

Rolf har tidigare meddelat att samlingsutställningen på Stadshuset blir 20-27/3. Frågan är 
när den skall hängas. 18 eller 19/3? 

Öppna Ateljéer skall vara 25-27/3, klockslag inte bestämt.

Arbetsgrupp skall skapas för frågor kring dessa båda aktiviteter, lämpligen 3-4 personer 
av dem som anmält  sig till K+ ÖA.


Följande medlemmar anmälda till K + ÖA: 

Per Lindqvist

Christina Rosenqvist

Kristina Redz (genom Roma Redz)

Liselott Toresdsdotter Lindberg

Tora Derkert

Ingela Karlsson

Jannike Simonsson (osäker)

Bo Vading

Catti Åselius

Anna Berger (osäker)

Marie von Kraemer (osäker)

Elisabeth Megner

Zete Lundin

Torun Bjurman

Malin Sellergren (osäker)

Lena Boije Anker

Erik Anker

Jacqueline Igestedt


Inga fler kan anmäla sig nu.


Några alltså osäkra, behöver ha bestämt sig till 20/2.


De flesta har ordnat med lokal för Öppna Ateljéer. E Megner skall ha möte med Museet 
11/2 och får då red på om några jan vara där. Max tre st, o EM blir i så fall en av dem. Bo 
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Vading skall vara på Magasinet på Elfviks Gård, där kan flera vara, t ex Anna Berger som 
behöver lokal. 


Inga större annonser i Mitt I Lidingö, bara på gratisplats där. Ingen stor banderoll vid bron 
vid påfarten till Lidingö.  Olga och Lena L gör en affisch med datum, karta och 
deltagandes namn i A4-format, Anneli Mannberg brukar kunna trycka upp den i 30-tals ex   
för utplacering av Ö-gruppen osv. Olga ber Jonas M om den gamla kartan han gjort som 
hon kan uppdatera när hon vet vilka som är med o adresser till dem. De skall senast 
komma med info till henne 20/2. Vi ber Jonas T att trycka upp fler ex som deltagarna kan 
ha o förmedla till omgivningen, grannar osv. Några större kan också tryckas upp för 
lämplig utplacering.  Vi ber Bo Vading lägga in info på Lidingösidan, Malin (eller Bo ?) på 
Kulturkalendern Lidingö Stad. Roman lägger ut info på hemsidan. Anneli L-J lägger ut info 
på Instagram och Facebook. 


4/ Karin Jonsson har idag mailat och meddelat att hon inte längre är vår skattmästare 
efter budgetåret 2021 men  fram till årsmötet 2022 då vi behöver välja ny alltså.  Skall 
meddela valberedningen detta. 


Vid protokollet	 	 Justeras	 	 	 	 Justeras


Tora Derkert	 	 	 Olga Kreida Smedmark	 	 Lena Lindqvist
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