
Medlemsmöte FLK  2022 08 23	 	 på Elfviks gård


Närvarande: Rolf Hattenbach, Tora Derkert, Catti Åsélius, Elisabeth Megner, Liselott 
Lindberg, Lena Lindqvist, Erik Andersson, Lena Boije, Erik Anker, Olga Kreida Smedmark, 
Marianne Sahlén, Roman Redz, Marie von Kraemer, Gisela von Weisz, Ingela Karlsson, 
Jacqueline Igestedt


1/ Information om inställd höstsalong pga aktiviteter i lokalen på Stadshuset under 
hösten. Vårsalong spikad till 7/3 - 17/4 2023 på Stadshuset. Som tidigare är den 
förbehållen de konstnärer som är med i Öppen Ateljé (ÖA). ÖA bestämd till 14-16/4.


2/ Vårt bidrag till Kulturveckan blir Ljus på Långängen. Tillstånd givet från 29/10 - 20/12. 

Då kan deltagarna i lugn o ro sätta upp sia verk så att de senast finns på plats till 
Allhelgonahelgen 5/11. Bra om det blir så många deltagare som möjligt, sist lite glest 
mellan verken. Man anmäler sig till Ingela K senast  6/10. Kostnad 150:-. 

Kommunen har de senaste två åren betalat oss för batterikostnaderna, det gör de i år 
också sannolikt, spara alltså kvitton! Ev visst bidrag från dem också vad gäller ljusslingor. 

Vill man ha mer info, kontakta Ingela K!


3/ Projektet i Lidingö Centrum (LC). Se  punkt 4, medlemsmöte 22 06 16, och 
styrelsemöte (i internt på hemsidan) 22 08 18. 

Olga informerar att 20 konstnärer skickat henne bilder. Olga skall informera om vilka 
dessa är.  Reklamfirman Everworks står för slutresultatet, Olga lämnat ifrån sig det 
material hon fått av konstnärerna till dem. Det är också de och någon från LC(?) som 
sätter upp skärmarna med våra bilder samt info om FLK. Olga träffar Gisela från LC 24/8 
för avstämning. Oklart om datum för uppsättning.Ngn gång första hälften av september.  
Önskan från LC:s sida att deltagande konstnärer är med vid ”vernissagen”.  Skärmarna 
sitter uppe till slutet av oktober och ny omgång blir till våren. Då kan fler/andra konstnärer 
delta. 


4/ Tora informerar om att det skall bli en Kulturnatt i maj ( oklart datum) 2023 i smb m att 
Lidingö Kyrka fyller 400 år. Vill vi delta med aktivitet av något slag? Dags att börja 
fundera.


5/ Då stora delar av styrelsen avgår till nästa årsmöte i mars, behöver valberedningen , 
Lena Boije och Erik Anker, börja sitt arbete. De vill ha hjälp i detta, och inbjudes till nästa 
styrelsemöte 24/11 hos Roman. Alla behöver tänka till om sina möjligheter att vara med i 
styrelsearbetet.


6/ Frågan om hedersmedlemskap diskuterades, olik idéer. Roman f n hedersmedlem.


6/ Nästa medlemsmöte i januari, datum och plats meddelas senare.


Vid protokollet	 	 	 	 	 Ordförande


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach



