Protokoll för BaS styrelsemöte på Hudiksvall museum 14/9 2018.
Närvarande: Lisbeth Sommarström, Anna-Carin Uggla, Anita Risberg, Lisa Davis, Emma
Källberg

1. Mötet öppnades

2. Senaste protokollet
3. Dialog kring delgivning för medlemmars utbud på BAS hemsida. Lisa samlar länkar
till medlemmarnas hemsidor, skickar till Lisbeth som länkar på BAS hemsida.
Gällande medlemskap kan en kommun ha flera medlemmar från olika
organisationer/verksamheter, dvs att varje organisation betalar in medlemsavgift. Umeå
är i nuläget den enda kommun som har två medlemskap, Emma hoppas att flera
organisationer från Borlänge ansluter inom kort. Vi har flera intresserade
organisationer och kommuner på ingång.
Dialog kring utfallet och processen kring de frågor som skickades ut till alla partier
inför valet. Samtal om att göra något liknande kring barnkonventionen som blir lag 1/1
2020. Vi går igenom Lisbeths förslag till enkät och förtydligar dels vårt ”varför” och
dels inriktningen på frågorna. Lisbeth kontaktar SKL och informerar om det
kommande utskicket till samtliga medlemmar, som beräknas ske i början av 2019. På
styrelsemötet i december ska enkätfrågorna vara klara.
Vi beslutar att vi på kommande möten ska ha en stående punkt för Barnkonventionen.
5/12 kommer kulturrådet att ha en konferens om ”kulturskolan i centrum”. Anna Carin
kommer att delta.

4. Diskussion om innehållet till informationsbladet om BAS till medlemmar. Vi landar i
ett förtydligande kring varför, hur och vad. Anna Carin gör ett utkast till Emma och
Lisa för påseende. Informationsbladet ska sedan presenteras på styrelsemötet i
december.
Styrelsen godkänner förslaget på Välkomstbrevet för nya medlemmar.

5. Det ekonomiska läget: 24 900 kr, efter dagens möte ca 15 000 kr.
Lisbeth o Emma kollar prisuppgifter på klistermärken (olika former/ med svart
bakgrund)

6. Övriga frågor
* Vi byter datum för styrelsemötet i Botkyrka till den 6/12 (förslag).
* Digital plattform:
* Årsmötet i maj/Konferens: Emma informerar om tänket kring konferensen i maj.
Emma skickar den info som kan ges nu till Lisbeth som lägger ut det på hemsidan.
Viktigt att få ut datumet snarast. Asken bygger vidare på programmet – till medlemmar
och regionalt/lokalt inbjudna. BAS går in med max 10 000 kr på konferensen för
fika/mingel.

7. Mötet avslutades

Lisbeth Sommarström
ordförande

Emma Källberg
sekreterare

