
Styrelsemöte FLK  2022 11 24 hos Roman


Närvarande: Rolf Hattenbach, Roman Redz, Olga Kreida Smedmark, Lena Lindqvist, 
Marianne Sahlen, Pia Ringholm, Tora Derkert samt under punkt 1: valberedningen Lena 
Boije Anker och Erik Anker


1/ Valberedningen lägger fram sitt förslag till styrelse att rösta om på årsmötet mars 2023:

Rolf Hattenbach ordförande 1 år till, dock inte fysiskt närvarande under ngr höstmånader 
2023, kan lösas med zoom, facetime e d. 

Tora Derkert omval 1 år, avsäger sig sekreterarskapet.

Olga Kreida Smedmark ett år till

Marianne Sahlén blir ordinarie, väljs på 2 år. Blir ny sekreterare.

Anne-Lie Larsson-Ljung omval ordinarie 2 år, behöver justgering av mötestider, ej 
torsdagar, fredagar

Jacqueline Igestedt nyval ordinarie 2 år

Suppleanter:

Roman Redz ett år

Pia Ringholm 1 år

Per Lindqvist tillfrågad, kan bara november - mars, på annan ort övrig tid. Inte så aktuell p 
g a detta.


Valberedningen beredd att kvarstå ett år till


Carl Johan Westrup har på förfrågan av Rolf tackat ja till att vara revisor. 


2/ Genomgång av föregående protokoll:

A/ Nu har alla medlemmar betalat utom Kevork Z. Vi beslutar att göra honom till 
hedersmedlem o därmed behöver han inte betala årsavgift. 

B/ Konstskyltarna i LC nu nedtagna, Olga meddelar att de förvaras hos LC i förråd och 
kommer att sättas upp i vår igen, då maneter behöver plank för sin P-platsrenovering. Till 
hösten -23 kan nya konstverk skickas in av medlemmarna för ny ”Art Fair” i LC. 

C/ Ingen har hört något mer om Kulturnatten i maj som skall ordnas i smb m att Lidingö 
kyrka fyller 400 år.


3/Aktuella o nyss avslutade projekt: 

A/ Galleri Elfva har bjudit in några Lidingökonstnärer samt andra konstnärer att ställa ut på 
Höskullen i Elfvik i två olika utställningar, ”Art/Craft ” 3 veckor under oktober och ”Från 
Havsbotten ” 3 veckor i november. Båda utställningarna var välbesökta. 

B/ ”Ljuspunkter” på Långängen har planenligt startat 1/11 och pågår till 18/12. 13 
konstnärer bidrar med ett eller flera verk. Ingela Karlsson ansvarig arbetsgruppsledare. 


4/ Tora skall kontakta Inga S som föreslagit att filmen gjord i smb m våra 
cylinderinstallationer vid Lidingöloppet  för ngr år sedan och be henne skicka filmen till 
Roman o Anne-Lie för att lägga it på hemsidan o i Instagram o Facebook. 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 forts.




5/ Jurygenomgång av de sju konstnärer som skickat in ansökningar om att bli 
medlemmar i FLK. Diskussion omkring verken o deras CV. 

5 st av 7 invaldes till FLK:

-Tomas Vestlund , tomas.vestlund@gmail.com , 070 220 65 04

-Sussie Berglund , sss.berglund@gmail.com 

-Sirine Haydar Wallinder , sirine@wallinder.se

-Leif Ahrle , leif.ahrle@outlook.com , 076 262 11 59

-Anki de Morais , anki@ankidemorais.com , 070 728 71 91

Diskussion ang om Leif Ahrle skulle bli invald, då han har långvarig anknytning till Lidingö, 
men f n inte bor här. Förslag att föreslå medlemmarna en stadgeändring, där anknytning 
till Lidingö läggs in för den som söker. 

Rolf skriver till de sökande konstnärerna och lämnar besked om intagningen resp att man 
inte kommit in denna gång.


6/ Ang Konstföreningens resestipendium till Svolvaer till lidingökonstnärer. 4 st har sökt i 
år; Py Wernstedt, Inga Sjödin, Christina Rosenqvist och Jonas Melcherson.

Jonas M har fått stipendiet, 15.000:-. Anne-Lie får lägga ut info om detta på Facebook 
och Instagram.  

Det kommer att delas ut nästa gång 2024. 


Ordförande Margaretha Jonsson har frågat de två som fick stipendiet 2019 (sedan dess 
inget nytt stipendium förrän nu pga pandemin) om deras resplaner, de har inte svarat, Rolf 
skriver till dem och ber dem snarast tala om för MJ hur det är med stipendiepengarna, 
som de tagit ut. 


7/ Samarbete med Konstföreningen Lidingö har tidigare beslutats, de är vår stödförening. 
Vi skall bjuda in representanter för dem till vår medlemsmöten. 


8/ Ansökan till Vårsalongen 7/3 - 16/4 samt Öppna ateljéer i anslutning till denna 14-16/4 
senast 31/1. 


9/ Nytt styrelsemöte 7/2 kl 16.30 hos Tora.


10/ FLK medlemsmöte 19/2 kl 15.00 på Medborgarskolan i Skärsätra om det är möjligt, 
Tora kollar. 


Vid protokollet	 	 	 	 	 Ordförande


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach
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