
                      

Årsmötesprotokoll för föreningen Barnkulturcentra i Sverige 

2018-05-18 kl 9.30 – ca 10.00 på Dunkers Kulturhus, sammanträdesrum vån 3 

1. Ett reviderat förslag till dagordning lades fram och godkändes 

2. Till mötesordförande valdes Anna-Carin Uggla och till mötessekreterare valdes Lisbeth 

Sommarström 

3. Till justerare och tillika rösträknare valdes Pia Paglialunga och Anne Svanholm 

4. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst 

5. Närvarande och kontroll av röstlängd (se bilaga1) 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut lästes upp och den nya webben visades. 

7. Revisionsberättelsen lästes upp 

8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet  

9. En motion har inkommit under året där Nätverket för drama-/teaterlärare i högre 

utbildning ställer två frågor om föreningen kan  

1. Stödja deras initiativ att arbeta för att införa drama som ämne i grundskolan 

2. Stå med som stödjande förening i nätverkets folder 

Mötet diskuterade frågorna och fann att föreningen gärna ser mer av de estetiska 

uttrycken i skolan men att det också finns en problematik kring drama som ämne i 

skolan då det även innebär betygssättning mm.  

Mötet beslutade att föreningen BAS är positiv till initiativet men efterlyser en 

diskussion kring vad det innebär för barnen när drama infogas i skolans system och 

regelverk. 

Mötet beslutade vidare att BAS inte kan stå som stödjande förening på nätverkets 

folder av ovan angivna anledning. Styrelsen meddelar nätverket/Susanna Rosén. 

10. Valberedningens förlag till styrelse redogjordes och godkändes i sin helhet; 

Ordförande:  

Lisbet Sommarström, Enhetschef för barn och unga Kultur&Bibliotek, Nyköpings 

kommun Nyval 1 år  

Ledamöter:  

Anita Risberg, samordnare av kulturpedagogisk verksamhet vid Kulturpedagogiskt 

centrum i Skellefteå Sittande 1 år kvar (2017-18)  

Anna-Carin Uggla, kulturutvecklare barn och unga vid Kulturpedagogiska enheten 

(KPE) i Simrishamn Fyllnadsval på 1 år, ersätter Lisbeth Sommarström  



Emma Källberg, dramapedagog/ enhetschef för Kulturcentrum Asken i Borlänge Nyval 

2 år  

Viktoria Munck af Rosenschöld, konstpedagog vid Dunkers kulturhus i Helsingborg 

Nyval 2 år  

Suppleanter: 

 Lisa Davis, kulturproducent och konstpedagog vid Frölunda Kulturhus, Göteborgs stad 

Nyval på 1 år  

Susanna Freund Widman, kultursamordnare vid Botkyrka kulturenhet Nyval på 1 år  

11. Till revisorer valdes  
Anna Sundqvist, Umeå Omval på 1 år och Lena Nûtzman, Helsingborg Nyval på 1 år  

12. Till valberedning valdes Pia Paglialunga, Lund och Gunilla Nybom, Hudiksvall 

13. Förslag till ny plattform lästes upp och godkändes efter två mindre justeringar;  Att 

första stycket avdelas till två punkter: 

 BAS är en intresseförening med tydligt barnperspektiv. 

BAS är öppen för alla som arbetar för barns och ungas kultur, såväl praktiskt – i 

aktiviteter och upplevelser – som i forskning och utveckling. 

Att i sista stycket byta ut ordet ”stödjer” mot ”vill bidra till” 

14. Mötet beslutade att bifalla förslaget om att Asken, Borlänge får stå som 

konferensarrangör för årsmötet 2019 

15. Mötet beslutade att medlemsavgiften är 1500kr för kommuner och organisationer 

samt 200kr för enskilda medlemmar. 

16. Mötet samtalade om föreningens syfte och konsekvenser efter namnbytet och 

förslaget till Verksamhetsplan lästes upp och godkändes. 

17. Övriga frågor: tips från deltagarna inkom och presenteras på webben under UTBLICK. 

Boken Kreativitet och barns lärande har skickats till styrelsen. Den finns för utlån hos 

Anna-Carin Uggla 

18. Mötet avslutades och avgående ordförande Anna-Carin Uggla och ledamoten Gunilla 

Nybom avtackades med blommor och applåder. 

 

 

Lisbeth Sommarström 

mötessekreterare 

Justeras 

 

__________________________  _______________________________ 

Pia Paglialunga   Anne Svanholm 

  


