
Styrelsemöte FLK 2022 04 26	 hos Roman Redz


Närvarande: Rolf Hattenbach, Tora Derkert, Roman Redz, Lena Lindqvist, Marianne 
Sahlén, Karin Jonsson, Kerstin Larsen


1/ Rolf öppnar mötet. 


2/ Genomgång av föregående protokoll, årsmötesprotokoll. Punkter nedan innefattar 
denna genomgång.


3/ Om nya styrelsen. Vi konstaterar att alla i styrelsen avgår till nästa årsmöte och att 
valberedningen behöver hjälp av styrelsen att hitta ny styrelse. Vi får ha detta aktuellt 
under året.


4/ Ang revisorsfrågan då Hans Christner nu avgått: Hans har tillfrågat en ev kandidat, Rolf 
ännu inte hört om svar. Rolf har också någon han kan fråga. Om vi inte hittar ny revisor 
bör en i styrelsen kunna logga in sig på HB för satt kontrollera att det ekonomiska 
fungerar OK. 


5/ Aktuell info från Karin J ang övertagande av skattmästarfunktionen till Kerstin L. Fr o m 
6/5 är Kerstin formellt ansvarig. Beslutas att hon övertar Karins samtliga funktioner utom 
att påminna medlemmar om inbetalningar av årsavgifter efter nyåret. 2 månader därefter 
skall påminnelse  ske, och Kerstin L skickar då över lista på medlemmar som inte betalat 
till styrelsen, så får denna ta tag i detta. Karin J hjälper till med årsredovisningen första 
ngn, så att Kerstin kommer in i det hela. Kvitton på utgifter  från medlemmar skickas 
hädanefter till :

Kerstin Larsen. Adress: Snårstigen 9, 181 31 Lidingö, mail: kerstin.larsen@gmail.com, 
mobil: 070-784 78 72

Rolf o Tora skriver under att Kerstin L blir ny ekonomiansvarig, för HB:s behov.


6/ Problem med icke betalande medlem, trots upprepade påminnelser. Beslut att nästa 
gång medlemmen vill vara med på utställning, får han inte det om han inte betalar 
medlemsavgift samt avgift för utställningen ifråga. 


7/ För att underlätta info-flödet till medlemmarna så att det inte blir oöverskådligt.: Ren 
info skickas till alla med dold kopia, samt uppmaning att inte svara på den. Info i 
arbetsgrupper sköts av medlemmarna i dem., behöver inte gå ut till alla.


8/ Hemsidan. Jonas Melcherson gjort hemsidan. Roman sköter hemsidan, men förstår 
inte allt. Det finns flera problem, Caroline Winberg (gammal ordförande) äger forts 
domänen. Roman kan inte ändra i den som behövs. Den är baserad på word-press, men 
Jonas lagt till annat , Ultimatum (?). Då Roman inte fått kontakt med Jonas att reda ut 
svårigheterna, beslutar vi att byta domän till annat företag, t ex one.com, som Lena L 
känner till och börja om från början med hemsidan. Anne-Lie har ansvaret för Instagram o 
Facebook för föreningen, skall kopplas till hemsidan. Roman, Lena o Anne-Lie får 
samråda om detta att få ordning på hemsidan.


9/ Ang Britt Paues stipendium från Lidingö Konstförening:

Till årets bedömning avseende stipendium 2021 har det endast inkommit två ansökningar, 
Py Wernstedt och Inga Sjödin. Fler är välkomna att lämna in, vilket bör göras snarast, före 
sommaren. 




2019 var stipendiaterna Malin sellergren och Jannike Simonsson. Ingen av dessa har 
ännu rest. 

Stipendiet är på 10.000:- , räcker givetvis inte för både resa och uppehåll, det är ett 
bidrag. Olga har skrivit om detta på hemsidan, där det finns att ta del av. (Under internt, 
lösenord nyckel) Vi skickar ut påminnelse om detta till medlemmarna. 


10/ Rolf skall fråga Anneli Mannberg om tid för höstsalong på Stadshuset. Ljus på 
Långängen skall också genomföras i år, Ingela Karlsson håller i detta. Önskvärt att få med 
fler konstnärer i projektet, sist var det 10 st, blev lite glest. 


11/ Rolf informerar om politikernas svar på våra 7 frågor om kulturen i Lidingö. Fyra 
partier svarat, Kristdemokraterna, Miljöpariet, Centerpartiet och Lidingöpartiet. Resten har 
blivit påminda utan att svara. ”Att inte svara är också ett svar” påpekar Rolf. Han är i 
dialog med nättidningen Lidingönyheter, där svaren skall publiceras och Andreas där gör 
en artikel om det i maj. Andreas har bjudit in alla partier till Ansgarskyrkan första veckan i 
juni, en form av ”almedals”möte där olika frågor kan ställas till politiker och där skulle vi 
kunna vara närvarande och ha frågor också. Rolf skickar politikernas svar till oss i 

styrelsen. 


12/ Medlemsmöte som tidigare bestämt 19/5 kl 18-19.30 på Elfviks gård.

Punkter att ta upp då bl a: 

Kommande utställningar o evenemang, Ljus på Långängen o Höstsalongen

Uppdateringen av hemsidan

Mailslingans funktion o användande medlemmar emellan

Politikersvaren på våra frågor

Info om stipendiet


13/ Rolf avslutar mötet


Vid protokollet	 	 	 	 	 	 Justeras


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach



