Protokoll för BaS styrelsemöte på Medelhavsmuséet, Stockholm 190913
Närvarande:
Anna-Carin Uggla, Viktoria Munck af Rosenschöld, Lisbeth Sommarström, Jobs Sara
Thiele, Anita Risberg, Susanna Freund Widman, Lisa Davis

1. Mötet öppnas
2. Konstituerande möte- Se separat protokoll
Val av kassör
Val av sekreterare
Val av justerare
Val av firmatecknare
3. Fördelning av övriga arbetsuppgifter
Viktoria fortsätter att sköta Fb-sidan. Sara som är ny styrelsemedlem kommer att skicka in bild
och text till henne. Lisbeth fortsätter gärna som webbansvarig men efterfrågar hjälp av resten
av styrelsen med inlägg typ beskrivning av vad vi gjort, läsvärda artiklar, boktips m.m. Tips på
bra barn/ungdomskultur, föreställningar och annat hör mer hemma på Fb-sidan. Viktigt är att
där bara läggs in sådant vi kan rekommendera så att det inte blir en reklampelare.
4. Ekonomiskt läge
I kassan 38.699 kr 85 öre. Nu är vi 29 betalande medlemmar.
5. Styrelsens kommande möten
7 nov kl 10-15 Stockholm - plats ej klart
10 jan kl 10-15 Stockholm - plats ej klart
2-3 april (prel.bokat datum) lunch till lunchmöte. Definitivt datum för detta möte spikas den 7
nov. Därefter skickar Lisbeth ut förfrågan till olika ställen om studiebesök för en av dagarna.
Mötestiderna kan komma att korrigeras beroende på när årsmötet läggs.
6. Årsmöte 2020
Några förslag:
a. Att årsmötet kan vara på Moderna Museet i Stockholm. Föreläsning om barnrätt. Anna-Carin
går just nu en kurs om barnrätt, för att även kunna föra kunskapen vidare. Kanske kan hon
själv föreläsa alternativt Marie Lundin. Anna-Carin kommer att skicka oss andra länkar om
detta.
b. Kanske kan ansvariga för kultur-feriearbetare från Botkyrka berätta om detta projekt och
även hålla i en workshop? Kanske en kombo med att Anna-Carin föreläser,
ett luftigt program med tid för mingel och möten?

c. Botkyrkas nya bibliotek i Fittja (i samma hus som nya konsthallen) har utformat ett eget
system som skulle kunna vara intressant?
d. Årsmöte i samband med Bibu? Kolla upp tider. Susanna rekar.
Datum för årsmöte bestäms på nästa styrelsemöte.
7. Diskussion: Vilka frågor ska vi fokusera på under året, tidsplan, arbetsfördelning
Kan vi nominera projektledaren för *Sinnerligt, Eva von Hofsten för att hon tagit
denna fina utställning och föreställningar från England till Sverige? Vi undersöker detta.
Vi vill i alla fall uppmärksamma henne och projektet på Bas webbsida.
*I projektet Sinnerligt ingår en konstutställning och två teaterföreställningar för besökare
oavsett fysisk och/eller intellektuell förmåga.
Bibu: ska Bas ha med en punkt Glesbygd-rätt till kultur? -Turnévänliga
produktioner där barnföreställningar kan nå fler barn?
Omvärldsanalys – Kil (kultursamarbeten) Manifest till Nordiska ministerrådet för att anlägga en
ton och för att förhindra neddragningar riktade till barn. Lyfta det positiva!
Påpekanden: Brist på lokaler. Det måste skapas förutsättningar för kvalitativ barnkultur! Detta
bör också få en plats på skolornas lärplattformar som en naturlig del av informationen till
elever och vårdnadshavare.
Framtidsvision: Driva frågan om en kulturansvarig i varje kommun. Ansvaret skulle kunna ligga
på olika befattningar beroende på kommunens förutsättningar.
Barnrättsdagarna i Örebro 21-22 april – Kan Bas vara med, dela ut info, vara med som
utställare?
En ny rollup behövs med logga och plattform. Lisbeth gör ett förslag om utformning
och kollar upp pris.
Anna-Carin berättar om planer om en film med barns tankar om kultur. Vi beslutar enhälligt om
att Bas kan stå med i ansökan om medel till denna film.
Tips på studiebesök – N3, mötesplats för ung kultur i Trollhättan, Kulturhuset Barbacka i
Kristianstad eller Kulturhuset Komedianten i Varberg.
Hur kan vi stötta Kulturskolerådet? Lyfta barnperspektivet.
Vi kan dels använda webben. Vi kan även skriva en debattartikel. Vad skulle vi kunna ta med i
en eventuell artikel? Alla i styrelsen kan formulera innehåll utifrån det som ligger dem varmt om
hjärtat för att se vad det resulterar i. Prestigelöst spånande helt enkelt. Någon slags
stafettskrivning.

8. Webben och Facebook
Debattartiklar, tips på seminarier m.m. se punkt 3. Lisbeth efterfrågar en bildbank med
godkända bilder att använda vid behov. Vi hjälps alla åt med det.
För info: Asken i Borlänge har nu ett instagramkonto.

9. Övriga frågor
Frågan om nedskärningar på Ronnebys kulturskoleverksamhet kommer att tas upp
i nämndmöte under oktober månad. Förslaget är att endast musikundervisning ska
finnas kvar. Bas kommer att skicka en skrivelse och påpeka vikten av barns rätt
till kultur och olika konstarter. Anna-Carin författar och undertecknar Styrelsen.

10. Mötet avslutas

Lisa Davis
mötessekreterare

Justeras

Justeras
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