
 

 

Protokoll för BaS styrelsemöte på Frölunda Kulturhus 1/2 2019. 

Närvarande: Lisbeth Sommarström, Anna-Carin Uggla, Anita Risberg, Emma Källberg, 

Susanna Freund Widman, Viktoria Munck. 

1. Mötet öppnades 

2.  Senaste protokollet.  

3. Det ekonomiska läget:  8 383kr. Vi funderar på en höjning av medlemsavgiften, till 

2000 kr, from 2020. Vi ser ett behov av det då värdet av att träffas fysiskt inom 

styrelsen är stort även om styrelsen planerar att ha flera digitala träffar f.r.o.m hösten 

2019. 

 Fortfarande finns möjligheten för medlemmar att få upp till 2000 kr för regionala 

träffar. Diskussion om regionsträffarna ska sammanfattas och läggas ut på hemsidan 

och/eller FB för att inspirera och spridning till andra medlemmar.                                                     

Vi tar upp frågan på årsmötet för beslut. 

4. Nya flyers: Emma, Lisa och Anna-Carin presenterar nya förslaget. Några förändringar 

görs och därmed beslutar mötet att förslaget gäller. Lisbeth gör korrigeringen. 

5. Årsmöte 2019- uppdatering och detaljer. Vi hjälps åt med spridning enligt 

överenskommelse. Emma återkommer med nytt utskick till styrelsen för spridning där 

BaS loggan finns med. 

6. Barnkonventionen: Lisbeth presenterar nytt förslag på frågor till enkäten. Dialog kring 

varför vi vill ha svar på frågorna och vad vi kommer att göra med svaren. Vi beslutar 

att avstå enkäten och ger istället stödinformation om BK och förslag till länkar på 

hemsidan. 

7. Övriga frågor:  

• Arbete med verksamhetsplanen på nästa träff i Stockholm den 13/3. Lisbeth skickar 

ut underlag som vi andra fyller på innan träffen i Stockholm den 13/3. 

• Sociala medier: Viktoria fixar ett instagram konto. Vi behöver alla skicka info om 

oss och våra verksamheter på FB. Viktoria går vidare med sin idé kring att 

presentera olika verksamheter och få ett större flöde från BaS. 



• Anna-Karin delger tankar och info kring Kulturskolecentrums arbete. Vilken del 

och kraft kan BaS delta med i utbildningar för kulturskolepedagoger osv? Vi 

behöver påminna Kulturskolecentrum om BaS roll och verkan. Jenny Löfström är 

verksamhetsansvarig för Kulturskolecentrum. 

• Lisbeth återkommer med förslag på pressmeddelande ang namnbytet och 

konferensen till Emma. 

 

 

 

 

Lisbeth Sommarström  Emma Källberg 

ordförande   sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 


