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Styrelsemöte FLK 2023 02 07 hos Tora


Närvarande  Rolf Hattenbach, Tora Derkert, Marianne Sahlén, Pia Ringholm, Olga Kreida 
Smedmark, Lena Boije Anker och Erik Anker


1/ Genomgång av förra protokollet. 

Förslag på styrelse: Marianne har avsagt sig uppdraget som sekreterare, frågan är hur det 
skall lösas. Ev kan protokollskrivandet ha ett rullande schema, men det är  fler uppgifter 
som sekreteraren håller i, medlemsinformation osv. Kan man bestämma att medlemmarna 
själva får gå in och informera sig på hemsidan gn att läsa protokollen där?

Olika åsikter. Hur mycket kan man kräva av medlemmarna? Kontaktperson behövs 
fortfarande.

Rolf kommer att vara utomlands delar av hösten och våren. Föreslår att fråga nye 
medlemmen Leif Ahrle om han kan gå in i styrelsen och bli vice ordförande.Han är van vid 
föreningsarbete. 


2/ Rolf o Tora har haft möte med nye revisorn Carl Johan Gestrup (sitter i Kultur och 
Fritidsnämnden för M) o informerat om arbetsuppgifterna. Han o vår revisor  fram till 
årsmötet Hans Christner närvarar vid årsmötet. CJG fått kontaktinfo till skattmästare 
Kerstin Larsen.


3/ Rolf informerar att Lidingö Konsthelg infaller 25-26/3. Detta alltså under vår utställning 
Vårsalong på Stadshuset. 


4/ Ang utställningen på Stadshuset: Namn Vårsalong. Hängs 7-8/3. Vernissage 9/3 kl 
17-20. Nedtagning 17/4. 

 Arbetsgrupp skall väljas på medlemsmötet 14/2. Någon av de nya medlemmarna bör 
vara med. 23 medlemmar anmälda, varav en inte kan ha öppen ateljé, då hon är på 
stipendieresa i Lofoten då. 

Man får lämna max 5 verk per utställare o arbetsgruppen är fri att välja vilka av dem som 
kommer med. 

Olga åtar sig att formge affischen och flyern med namn och karta. Rolf kollar med Anneli 
Mannberg om de som tidigare trycker upp affischer, 30 st A4 för uppsättning av 

Ö-gruppen, andra anslagstavlor, samt 6 st A3. Olga frågar Jonas Torstensson om han kan 
trycka upp flyers. Antal? 

Kostnad för medverkan i årets Vårsalong 500:- /medlem. 


5/ Inga Sjödins förslag om att föreningen skall bli medlem i Riksförbundet Sveriges 
Konstföreningar bordlägges. Hon får informera närmare på medlemsmötet 14/2.


6/ Apropå att göra oss synliga för omvärlden: 

Vår medverkan i Facebook o Instagram: Anne-Lie L-L har haft uppgiften att lägga ut info 
där. Förslag att någon av de nya är med i det. 

Marianne S åtar sig att vara PR-person, kontakta medier osv. Har kontakt med Formex 
antikmässan på Älvsjö, kan finnas utrymme där för oss. Info på medlemsmötet.


7/ Medlemsmötet: Rolf informerar kort nya medlemmar om vår verksamhet. De som är 
närvarande presenterar sig.


8/ Förslag datum årsmöte: 21/3 eller 28/3, Stadshuset utställningslokalen kl 17-19.

Revisorer + skattmästare måste kunna närvara, Rolf kollar.
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9/ Nästa styrelsemöte, datum bestäms på medlemsmötet.


Vid protokollet	 	 	 	 	 	 Ordförande 


Tora Derkert	 	 	 	 	 	 	 Rolf Hattenbach


Justerare


Pia Ringholm



