
                      

Årsmötesprotokoll för föreningen Barnkultur i Sverige 

2019-05-23 på Kulturcentrum Asken, Borlänge  

1. Mötet öppnades och ansågs stadgeenligt utlyst 

2. Dagordning fastställdes 

3. Till mötesordförande valdes Lisbeth Sommarström och till mötessekreterare 

valdes Lisa Davis 

4. Till justerare och tillika rösträknare valdes Malin Eriksson och Irene Grahn 

5. Närvarande och kontroll av röstlängd. Se bilaga1 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut lästes upp. Ett tillägg till 

verksamhetsberättelsen gjordes: Litteratur Trampolin i Sandviken välkomnas som 

nytillkommen medlem.  

7. Revisionsberättelsen lästes upp.  

8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet  

9. Ingen motion har inkommit 

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

Ordförande:  

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

kommun Omval 1 år  

Ledamöter:  

Anita Risberg, samordnare av kulturpedagogisk verksamhet på Kulturpedagogiskt 

centrum i Skellefteå Omval 2 år 

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

(KPE) i Simrishamn Omval 2 år  

Susanna Freund Widman, kultursamordnare på Botkyrka kulturenhet Fyllnadsval 

för Emma Källberg  1 år  

Viktoria Munck af Rosenschöld, konstpedagog på Dunkers kulturhus i Helsingborg 

Sittande 1 år kvar 

 Suppleanter: 

 Lisa Davis, kulturproducent och konstpedagog på Frölunda Kulturhus, Göteborgs       

stad Omval 1 år  

        Jobs Sara Thiele, kulturpedagog på Kulturcentrum Asken, Borlänge 

        Nyval på 1 år 



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

12. Till valberedning valdes Rita Winde, Helsingborg och Jenny Thornéus, Borlänge 

13. Verksamhetsplanen för 2019 godkändes och fastställdes med ett tillägg: Styrelsen 

kommer att se över möjlighet till extern finansiering.  

14. Beslut om plats för konferens 2020 bordlades och tas upp på nästa styrelsemöte. 

Lisbeth Sommarström undersöker förutsättningar för en konferens runt 

Barnkonventionen i Nyköping. 

15. Mötet beslutade att medlemsavgiften på 1500 kr för kommuner och 

organisationer samt 200kr för enskilda medlemmar blir oförändrad. Frågan om 

eventuell höjning tas upp på årsmötet 2020. Detta för att kunna hjälpa de 

kommuner som behöver subventionering av resekostnad, hotell m.m. 

16. Övrigt. Att vara medlem i Bas möjliggör att ta del av, påverka och göra sin röst 

hörd, även kulturpolitiskt både regionalt och nationellt. Viktigt att marknadsföra 

det nya namnet och att vara aktiv i sociala medier, underhålla kontakter med 

andra för att etablera föreningen., att vara synlig på mässor m.m. 

17. Mötet avslutades och Emma Källberg avtackades för sin tid i styrelsen med en 

stor varm applåd även gällande en fantastisk första dag på konferensen Tusen ord  

 

Lisa Davis 

mötessekreterare 

Justeras 

 

__________________________  _______________________________ 

 


