
Styrelsemöte 1 juni 2018 kl: 10-15 

Plats: Stockholm, Kulturhuset Stadsteatern  

Närvarande: Anna Carin Uggla, Susanna Freund Widman, Lisbeth Sommarström, 

Emma Källberg 

1. Mötet öppnas 

 

2. Konstituerande möte: 

Val av kassör: Anita Risberg 

Val av sekreterare: Anna Carin Uggla 

Val av justerare: Susanna Freund Widman 

Val av firmatecknare: Lisbeth Sommarström, Anita Risberg 

 

3. Styrelsen 

Den nya styrelsen är nu: 

Ordförande: Lisbet Sommarström 

Sekreterare: Emma Källberg 

Kassör: Anita Risberg  

Ledamöter: Anna-Carin Uggla och Viktoria Munck af Rosenschöld 

Suppleanter: Lisa Davis och Susanna Freund Widman 

Revisorer:  Anna Sundqvist och Lena Nûtzman 

 

4. Fördela övriga arbetsuppgifter 

Webbansvarig Lisbeth Sommarström  ansvarar för webbsidan och  Viktoria 

Munck af Rosenschöld  för sociala medier. 

 

5. Ekonomiskt läge 27 571 kr finns i kassan 

  

6. Styrelsens möten under 18/19.  

Styrelsen bokar in fyra fysiska möten med möjlighet till flera digitala möten. 



14/9 I Hudiksvall, Kultur o fritidsförvaltningen (Gunilla Nybom) 

16/11 Borkyrka, Kultur o fritidsförvaltningen, Susanna Freund Widman 

1/2 Frölunda, Kulturhus,  Lisa Davis – Lisbeth kontaktar Lisa och kollar så att det 

är ok. 

13/3 Stockholm, Centrum för barnkultur forskning 

23/5 Borlänge, Kulturcentrum Asken 

7. Årsmötet 2019   

Årsmötet 2019 kommer att vara i Borlänge 23-24/5. Mera info kommer inom 

kort på mail till alla medlemmar. Temat är: Barns språkliga uttryck – med 

utgångspunkt i Tusen Ord – en interaktiv utställning inom berättande. 

Styrelsen kollar möjligheter till subventioner. Emma Återkommer med 

boendealternativ och utkast till inbjudan. 

 

8. Diskussion 

Lisbeth läste verksamhetsplanen och därefter följde diskussion om hur vi ska 

fördela arbetet och skapa tidsplaner. Vi beslutade följande: 

 Ett pressmeddelande kommer att skickas ut efter att den gamla webbsidan 

tagits bort helt från nätet. Lisbeth fixar men  först Emma sammanställer lista 

för utskick och uppdelning för vilka styrelsemedlemmar som gör vad/Hittar 

adresser o kontaktuppgifter. Görs snarast. 

 

 Vi lägger ut info på FB ang att få tips på lokala tidningar för spridning av 

namnbytet. Lisbeth fixar. 

 

 Anna Carin ställer frågor till alla partiers partisekreterare ang deras syn på 

barnkulturfrågor inför valet. Skickas så snart som möjligt där länk till rätt 

hemsida finns med. 

 

9. Webben och Facebook 

Fråga om externa aktörer eller medlemmar kan lägga upp info på webben. 

Tips om konferenser, 

För att kvalitetssäkra och hålla fronta/ordna information på webben så ska allt 

som önskas läggas upp på webben gå via Lisbeth. Tanken är att externa 

aktörer och medlemmar som önskar lägga upp material på webben kan skicka 

det till Lisbeth lisbeth.sommarstom@nykoping.se    Frågan behöver diskuteras 

vidare för vilken typ av inlägg medlemmar kan göra. 

 

mailto:lisbeth.sommarstom@nykoping.se


Viktoria får uppdraget att uppmana alla medlemmar via FB att där delge 

intressanta konferenser, seminarier, böcker eller annat av intresse för 

medlemmarna. 

10. Övriga frågor  

Tel nr till närvarande styrelsedeltagare:  

Emma: 0243 73707 

Lisbeth: 0155 248907 

Susanna: 0708 861319 

Anna Carin: 0721 803598 

11. Mötet avslutas 

 

 

Emma Källberg   Lisbeth Sommarström 

sekreterare    ordförande 


