
Medlemsmöte FLK 2022 06 16 på Elfviks gård.


Närvarande: Rolf Hattenbach, Tora Derkert, Olga Kreida Smedmark, Jacqueline Igestedt, 
Erik Andersson, Ingela Karlsson, Roman Redz, Liselott Lindberg


1/ Rolf öppnar mötet


2/ Info om Kulturveckan i november. Vi kommer att delta med Ljus på Långängen med 
uppsättning 5-6 november nedtagning 12 december. Stadshuset har inte utrymme för 
höstutställning, pga valår samt andra politiska evenemang. Rolf skall nu  utställningstid 
hösten 2023 under kulturveckan (kan formellt bokas 1 år i förväg) . Datum oklart. Vi har 
plats för utställning i Stadshuset mars 2023 i smb m Öppna ateljéer. Datum ännu oklart.


3/ Ljus på Långängen. 6/11 till 11/12. 9/10 sista datum för anmälan om deltagande, för att 
affisch skall hinna göras med deltagarnas namn osv.  150:- kostnad för att vara med. 
Staden bidrar med  batterikostnader och ev ljusslingor för de deltagande. Vi hoppas att 
fler än de 10-tal som deltog i höstas vill vara med på detta, som nu blivit en uppskattad 
tradition, Kulturnämnden mkt mån om att det blir av. Ju fler som är med, desto 
intressantare och roligare konstupplevelse vid promenadstråket vid Långängen. Vi som 
deltagit tidigare och tänker göra det igen, intygar att det är ett spännande roligt projekt att 
ge sig in i.


4/ OBS!!  Ett nytt och spännande initiativ från Centrumledningen i Lidingö Centrum! Rolf o 
Tora träffade Gisela Bovin, anställd som kommunikatör(?) för ägarna av LC som heter 
Gravenor (?) och också har andra gallerior o köpcentra. De  vill samarbeta med lokala 
förmågor tillsammans med den reklam- o kommunikationsbyrå som de samarbetar med. 
FLK har nu inbjudits att dekorera planket som satts upp mot P-platserna i LC med våra 
verk under september-oktober 2022. DE har 10-12 stora skärmar (där det nu sitter reklam) 
på 1,70 x 3 m som vi skulle få använda . Det betyder att bilder av konstverk, presentation 
av konstnärerna, ev annan lämplig text i rel till konsten skulle avfotograferas o plastas in 
(eller hur man nu benämner det) på dessa skärmar för utställning. 1-2 konstnärer per 
skärm kan man tänka sig. Dessutom finns skyltfönstren , 6 st, till fd H&M där vi skulle 
kunna hänga originalkonst under samma tidsperiod. Skärmarna skulle vi också kunna få 
använda igen nästa år på samma sätt, medan P-platsen färdigställs. 

Kostnaderna för alltihop betalas av ägarna till LC. Vi får sedan skärmarna med vårt 
material för eget bruk. 

Man kan se hur de ser ut genom att besöka LC, där de nu hänger med reklam. 

En arbetsgrupp bildades under medlemsmötet bestående av Olga, Jacqueline, Liselott 
och Ingela K. Vill man vara med mailar man Olga! Tiden är knapp, då man under augusti 
behöver få ihop materialet. Arbetsgruppen samarbetar med Gisela Bovin och 
reklamfirman de anlitar. 

Men enligt ovan, det kommer att finnas en chans till att vara med nästa år, om tiden känns 
knapp nu. 


5/ Möte med kulturföreningarna på Stadshuset med John Svensson o Anneli Mannberg 
18/5 (Lena L o Tora närvarade): Där meddelades att man omorganiserar inom kultur- och 
idrotts-området. John blir nu kultur- och idrottschef. Bibliotekschef Helle Renman blir 
ansvarig för allmänkulturen. Anneli Mannberg kvar på sin post. Ganska många föreningar 
på plats, allmän frustration över lokalbrist och ekonomi, samt att få engagerade 
medarbetare. Men alla kämpar på. 

Det blir en kulturnatt maj 2023, då Lidingö kyrka fyller 400 år.




Man har bestämt att Stadshuset skall vara Kulturhus också fr o m 2020. Men det finns 
inget som visar på detta, som skylt bredvid stadshusskylten eller liknande. Är det 
kulturhus för att det inhyser en utställningslokal som,  när inte annat planeras, kan hysa 
utställningar, samt ett bantat bibliotek? Knappast. 

 Föreningsgården i Larsberg får var kvar ett år till med höjda hyror, sedan oklart. Vi är inte 
med där fr o m detta år, då vi inte nyttjar den. 


6/ Socialdemokraterna hade möte om kulturen 16/5 på Stadshuset. (Tora närvarade) Mkt 
få deltagande, synd. De jobbar bl a för kommunal Kulturskola på  Lidingö, det finns i 283 
av 290 kommuner, men inte här!  Musikskolan och Sagateatern är mycket dyra. S vill ha 
maxtaxa o att sammanslå dessa verksamheter samt utöka med andra aktiviteter.

Lidingö är Sveriges biblioteksfattigaste kommun. Alla mindre satellitbibliotek nedlagda.  
Om kommunen höjde skatten med ett öre /invånare skulle man få in 1,8 miljoner kr för 
bättre biblioteksverksamhet, t ex. 

De önskar också att kommunen gick ut o annonserade mer och synligare om kulturella 
evenemang som Kulturveckan och Öppna ateljéer t ex. 

En del av intressant info.


7/ Om man är intresserad av Paus stipendium för 2023 skall man skicka brev helst till 
Margareta Jonsson (g.m.jonsson@hotmail.com) Lidingö Konstförening  före 18/9. Se 
vidare vår hemsida internt!


8/ Utställningen på Hiertagården med ElisabethM,  Bosse V, Malin S o Tora D blev lyckad. 
De köpte 2 verk för 5000:- som de sagt, som nu hänger  i entrén. Birgitta Mossberg på 
Hiertagården mycket nöjd över samarbetet och ville gärna fortsätta, ev med att bidra till 
lokal för de som inte har egna ateljéer vid Öppna Ateljéer. En del praktiska saker att ordna 
i sammanhanget, men om någon är intresserad, kan ni ta kontakt med styrelsen till att 
börja med. 


10/ Nästa medlemsmöte Elfviks gård 23/8 kl 18.00-19.30


Vid protokollet	 	 	 	 	 ordförande	 	 	 	 	 	 


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach
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