
Styrelsemöte FLK 2022 08 18   hos Tora Derkert


Närvarande: Rolf Hattenbach, Tora Derkert, Olga Kreida Smedmark, Lena Lindqvist, 
Roman Redz, Marianne Sahlén


1/ Rolf öppnar mötet


2/ Genomgång förra mötet.

Punkt 4: Rolf kollar med Hans Christner som meddelat muntligt(?) att han hittat en 
ersättare som revisor, och kan kvarstå under ett halvår framåt(?) och vara behjälplig i 
övertagandet. Hur ser det ut nu? Rolf kontaktar HC.

Punkt 6: Olga kollar upp inför medlemsmötet vilka som inte betalat sina medlemsavgifter 
enligt lista från Kerstin Larsen. Skall vi ha icke betalande hedersmedlemmar? Fråga för 
medlemsmötet.

Punkt 8: Roman städat upp på hemsidan o satt in foton på oss där man ser alla 
samtidigt.Olga påpekar att namn bör finnas till fotona, vilket Roman skall ordna. Anne-Lie 
skall tillfrågas om hur det går med Instagram och Facebook-uppdateringen, verkar inte 
hänt något på länge.

Punkt 9: Rolf kollar med Konstföreningen om några fler har ansökt om stipendium, och 
om de förra antagna har tagit ut sina resebidrag.


3/ Rolf har i kontakt med Anneli Mannberg fått följande information och utfästelser: Ingen 
höstsalong beroende på att lokalen är uppbokad pga valet, samt Ukrainakriget m m. Vi 
har tingat tid för höstsalong för höst 2023, men inte fått tid bekräftad. 

Vårsalong i Stadshuset klar för tiden 7/3 - 17/4 2023. Styrelsen föreslår att det som 
tidigare är de konstnärer som är med i Öppen Ateljé som ställer ut på Stadshuset. Öppen 
ateljé sker 14-16 /4, alltså i slutet av utställningstiden, bra för att publiken då kan se 
utställningen o veta att de kan få uppleva mer under Öppen Ateljé-tiden. Annonsering av 
ÖA sker då också på utställningen. 


4/ Vårt bidrag till Kulturveckan blir Ljus på Långängen 6/11 - 11/12. 9/10 sista dagen för 
anmälan om deltagande för att affisch skall hinna göras 9/10. Olga gör affischen. Kostnad 
för deltagande 150:-. Önskvärt att få med fler deltagande i projektet, ju fler desto bättre 
helhetsupplevelse. Ingela Karlsson håller i arbetsgruppen, man vänder sig till henne för 
deltagande.


5/ Olga informerar om arbetet med bilder i LC (se punkt 4 medlemsmöte 22 06 16). 20 
konstnärer anmält sig och skickat in bilder. Reklamfirman Everworks  sköter hela arbetet 
med framställandet av skärmarna som är c:a 15 st,  bredd 1,5 m . Förslag till firman att ta 
10 konstnärer till hösten och 10 till våren, då utrymmet finns kvar och skall utnyttjas  den 
tiden också. Ingela Karlsson, Jacqueline Igestedt och Liselott Lindberg, medlemmar i 
arbetsgruppen, tar sig an varsitt skyltfönster, (gamla HM) där de själva får måla, installera 
osv för utställning. En skylt skall innehålla information om FLK . Firman jobbar med att 
göra skärmarna utifrån materialet de fått av Olga 21/8 - 2/9. 2-5 /9 går de till tryck. 

Fråga: När skall de levereras och vilka hänger dem på plats? Föreningen får sedan 
skärmarna….


6/ Under maj månad 2023 skall en Kulturnatt ordnas i smb m att Lidingö Kyrka fyller 400 
år. Skall FLK ordna något till den natten? Fråga att ta upp på medlemsmöte 23/8.




7/ Valberedningen behöver aktualisera sitt arbete. Behöver de hjälp? Många i styrelsen 
avgår. 


8/ Nytt styrelsemöte 24/11 kl 16.30 hos Roman.


9/ Rolf avslutar mötet.


Vid protokollet	 	 	 	 	 	 ordförande


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach


