Verksamhetsberättelse 2018
Föreningen har under verksamhetsåret bestått av 29 organisationer.
Nya medlemmar detta år är Pantomimteatern och Strängnäs (2018) samt Hörby och Ystad (2019).
Kulturskolan i Falun samt Skurup har avslutat sina medlemskap.
Styrelsen valdes vid årsmötet som hölls den 18 maj på Dunkers Kulturhus, Helsingborg. Mötet
lades i samband med Bibu då många medlemmar deltar på barnteaterföreställningar och
seminarier om kultur för barn och unga. Konstituerande möte hölls den 1 juni på Kulturhuset,
Stockholm.
Ordförande: Lisbeth Sommarström, Enhetschef för barn och unga Kultur&Bibliotek, Nyköpings
kommun. Nyval 1 år
Kassör: Anita Risberg, samordnare av kulturpedagogisk verksamhet vid Kulturpedagogiskt
centrum i Skellefteå. Sittande 1 år kvar (2017-18)
Sekreterare: Emma Källberg, dramapedagog/ enhetschef för Kulturcentrum Asken i Borlänge.
Nyval 2 år
Ledamöter: Anna-Carin Uggla, kulturutvecklare barn och unga vid Kulturpedagogiska enheten
(KPE) i Simrishamn. Fyllnadsval på 1 år, ersätter Lisbeth Sommarström
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
Till revisorer valdes
Anna Sundqvist, Skellefteå Omval på 1 år och Lena Nûtzman, Helsingborg Nyval på 1 år
Till valberedning valdes Pia Paglialunga, Lund och Gunilla Nybom, Hudiksvall

Verksamhetsåret har präglats av etablering och utveckling i samband med namnbytet till
Barnkultur i Sverige samt besök i medlemmarnas verksamheter. Den nya webbsidan och
Facebooksidan har bidragit till att utöka kontakten med medlemmarna för att samla och förmedla
intern information och omvärldsbevakning. Genom representant har styrelsen också deltagit och
följt arbetet i Kulturskolerådet och det nyetablerade Kulturskolecentrum.

Styrelsen har utifrån verksamhetsplanen för 2018 arbetat med detta under följande protokollförda
möten:
1 juni 2018 Kulturhuset i Stockholm
Ett första konstituerande möte direkt följt av styrelsemötet där årets arbete lades upp.
14 september 2018 I Hudiksvall, Kultur o fritidsförvaltningen med besök på utställningen Sinnerligt
på Hudiksvalls museum
16 november 2018 Botkyrka, Kultur o fritidsförvaltningen, med presentationer av Subtopias
verksamheter Residens junior och Ung kulturdriven utveckling samt besök på Cirkus Cirkör
1 januari 2019 Göteborg med besök på utställningen Tillsammans på Världskulturmuséet och
visning av Frölunda Kulturhus
13 mars 2019 Stockholm, Centrum för barnkulturforskning
Verksamhetsåret avslutas med årsmöte 23 maj 2019 på Kulturcentrum Asken i Borlänge.
Årsmöte sker i samband med konferens med tema Tusen ord – barns rätt till språkliga uttryck med
utgångspunkt i den interaktiva utställningen Tusen ord

För styrelsen

Lisbeth Sommarström
Ordförande

Nyköping den 14 maj 2019

