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Medlemsmöte FLK 2023 02 14 i Stadshuset


Närvarande: Rolf Hattenbach, Tora Derkert, Jannike Simonsson, Elisabeth Megner, Inga 
Sjödin, Marianne Sahlén, Per Lindqvist, Sussie Berglund, Tomas Vestlund, Marie von 
Kraemer, Lena Boije Anker, Erik Anker, Anki de Morais, Lena Lindqvist, Jonas 
Torstensson, Py Wernstedt, Margareta Jonsson, Helena Lennström, Jacqueline Igestedt, 
Olga Kreida Smedmark, Zete Lundin, Liselott Toresdotter, Erik Andersson, Lena 
Sundbeck-Arnäs, Ingrid Hallström, Leif Ahrle, Kerstin Larsen, Catti Åselius


1/ Rolf öppnar mötet


2/ Rolf berättar kort om föreningen för de nya medlemmarna. De presenterar sig själva.


3/ Margareta Jonsson och Helena Lennström från  Konstföreningen i Lidingö som extra 
inbjudna, hälsas välkomna o berättar kort om föreningen. 100-tal medlemmar fn.  
Hemsida: Konstföreningen i Lidingö. Medlemsavgift 200:-  Konstföreningen brukar köpa 
verk av Lidingökonstnärerna till sitt konstlotteri. Mer samarbete önskas både från FLK o 
KL.

 Information från LK ang Paus´s resestipendium, som utdelas till två konstnärer varannat 
år, nästa gång 2024 på hösten.  Företrädesvis skall resan företagas till Norge, och där 
finns Konstnärshuset i Svolvaer, Lofoten, där man kan  vara. De meddelar när det är 
aktuellt att söka. 


4/ Rolf informerar om marknadsföringsgruppen, som består av :

Olga Kreida Smedmark som skapar affischerna och infoblad om Vårsalong och Öppna 
ateljéer. 

Jonas Torstensson som trycker upp infoblad

Anne-Lie L-L som har hand om Facebook och Instagram

Roman Redz som sköter hemsidan

Marianne Sahlén som tar hand om PR o info massmedialt. 

Beslutas på mötet att Anki de Morais och Zete Lundin går in o hjälper Anne-Lie då hon är 
upptagen på andra håll och inte hinner med. 


5/ Angående Vårsalong och Öppna Ateljéer:

Inlämning av verk, högst 5 st, till Stadshuset 6/3 på em före kl 20.00. Hängning 7-8/3. 
Vernissage 9/3 kl 17.00-20.00. Nedtagning av verk 17/4 på fm, då lokalen måste vara 
tömd till em. Verk bör kunna avhämtas senare, då de kan ställas avsides längst bak i 
lokalen. Ingen schemalagd  närvaro av konstnärer, men bra om man kan vara där efter 
förmåga. Frågan om värdinna uppkommer , ev kan KL bistå med viss värdinnenärvaro. 
Om ngn vill ordna  med aktivitet under utställningen, musikframträdande e d, går det bra. 

24 st anmälda. Kostnaden på 500:- ifrågasattes av medlem, förklaring kring omkostnader, 
men om det visar sig att de blir lägre än beräknat kan styrelsen besluta om återbetalning. 
Alla verkar ha klart med lokal för sina Öppna Ateljé-dagar. 

Arbetsgrupper till Vårsalong och Öppna Ateljéer (Rolf huvudansvarig för grupperna):

Mottagande och nedtagande av verk :Per L , Lena B-A, Anki de M, Jonas T(?)

Hängning av utställning: Rolf H, Liselott T, Tomas V, Leif A, Jacqueline I( 8/3) 

Vernissage: Marianne S, Anki de M, Elisabeth M.

Sussie B kan var med där det behövs. Ev fler anmält sig ?

Ang Öppna Ateljéer behövs också arbetsgrupp. Inte helt klar under mötet, men Jonas T 
ansöker om tillstånd från polisen ang vepan som skall sättas upp ovanför brofästet. 
Tomas V med och får den på plats. Vepan måste få aktuellt datum, Olga KS o Tora D tar 
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tag i det.( OBS! Protokollförande Tora D lägger här till att vi måste inventera antal flyers, 
fler kan behöva beställas, liksom mäklarskyltar att sätta upp vid ateljéerna. De 
medlemmar som har dessa saker, men inte skall vara med, skall informera Tora D. De 
som skall vara med o inte har materialet skall också informera Tora D. ) Fler medlemmar 
behövs i Öppna Ateljé-gruppen! 


6/ Sekreterarens arbete behöver läggas ut på fler medlemmar, då hon inte åtar sig alla de 
uppgifter hon haft o har fram till årsmötet. 


7/ Inga Sjödin informerar om Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Ev kan det vara 
intressant för oss att vara med, men behövs då annan form än sluten förening för det. 
Inga skickar material till KL, ev samarbete kring detta ämne. 


8/ Inga S informerar om Galleri Elfva på Elfviks gård o möjligheten att ställa ut där. Också 
att Elfviks gård får nya arrendatorer fr o m 1/3, Jessica Hallman med make Fröj(?). 


9/ Marianne S informerar om Formex mässa och ev  möjligheter att ställa ut på mässan, 
hon håller i frågan. Finns intresse av deltagande i internationella konstmässor också? 
Fråga till medlemmarna att tänka på. 


10/ Jannike S informerar om Ramverket, där vi får rabatterat pris för arbeten, samt kan få 
rammaterial, parspartourer o d som blivit över utan kostnad. 


11/ Kerstin Larsen, vår nya skattmästare, presenterar sig. 


12/ Kommunens Konsthelg flyttad från 25-26/3 till 15-16/4? Vad händer under den? Olga 
KS kommer med Anneli Mannberg på Stadshuset. 


13/ Årsmötet satt till 21/3 kl 17.00-19.00. Lokal : Utställningslokalen i Stadshuset

Motioner skall vara inlämnade senast  28/2 till Tora D. 


Vid protokollet:	 	 	 	 	 	 Justeras:


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach	 

sekreterare	 	 	 	 	 	 	 ordförande



