
 

 

BaS styrelsemöte i Stockholm 7 november kl 10-15 

Plats: Bellmansgatan 26  

Närvarande: Lisbeth Sommarström, Jobs Sara Thiele, Anna-Carin Uggla, Anita Risberg, Lisa Davis. 

1. Mötet öppnas 

Lisbeth förklarar mötet öppnat. 

2. Föregående möte protokoll läses  

3. Ekonomiskt läge och nya medlemmar 

Nu har vi 34.253 kr och 85 öre i kassan. 

Höganäs kulturskola har tillkommit som ny medlem. Nu är vi 30 medlemmar. Vi har aldrig varit så 

många medlemmar. Detta ska vi uppmärksamma på webben! 

4. Val av roll-up  

Vi tittar på förslagen och enas om nummer 1 med tillägg: en extra figur samt ändring av text i 

pratbubblorna till Kultur för alla barn? -  Ja!  Lisbeth kontaktar Ingela för ändringen och beställer 

sedan roll-ups. 

5. Barnrättsdagarna – anmält seminarium, vilka åker 

Bas har anmält sitt intresse att medverka. Vi vet inte när besked om detta ges. Om vi  

blir antagna åker Lisbeth, Anna-Carin och Susanna dit. Barnrättsdagarna är 21 - 22 april i  

Örebro. Tema för dagarna 2020 är Barns rätt till utveckling. Med tanke på temat tycker vi att Bas 

borde ha en chans att få medverka. Förslag om vi kommer med: För att få till ett bra samtal 

föreslås metoden ”World café” där deltagarna diskuterar olika frågeställningar i mindre grupper. 

De olika gruppernas tankar redovisas på en gemensam bild, mapping, som Lisbeth ”målar upp” så 

att det blir visuellt överskådligt.  

6. Styrelsens möten under året; datum och platser bekräfta preliminära 

Följande datum spikades: 

Styrelsemöte 9/1 torsdag kväll kl 19.  

Studiebesök 10/1 på Trampolin i Sandviken. Tider för fredagen ej klart.  

Styrelsemöte 13/3 I samband med CBK, Centrum för barnkulturforsknings symposium, i 

Stockholm. Möte innan eller efter lunch i caféet.  



 

7. Årsmöte 2020; beslut om plats, innehåll och upplägg. Save the date skickas ut 

Förslag årsmöte: 

2-3/4 i Botkyrka. Kanske en årsmötesmiddag+ föreställning på torsdag kväll. 

Årsmöte på fredagen. Anna-Carin och Susanna kollar upp möjligheterna. 

Kanske två spår i Botkyrka. Bibliotek/Konst? 

8. Diskussion: vad ska vi prioritera under året utifrån förslagen på föregående möte? Fördela 

arbetet och upprätta en tidplan.  

Prioriteringar: På vilket sätt kan vi lyfta bra kultur? Ska Bas nominera någon/några som gjort en 

viktig insats för barnkulturen och göra det återkommande varje år? Lisbeth skriver en motion som 

vi kan lägga fram på årsmötet. Kanske kan vi få möjlighet att överräcka priset på CBK.s årliga 

symposium? 

 

Lisa kommer att skriva på Fb om utställningen Sinnerligt som var på Frölunda Kulturhus under 

september månad. Sara planerar för att tälja liten ”Basse” (Bas-figur) som pris för kulturinsatsen. 

Beslut om detta tas på årsmötet. 

 

Förslag: Kan vi ha en forumdiskussion om Glesbygds rätt till kultur på Bibu? 

Detta kan bli lite för mycket för styrelsen. Kan och vill någon annan medlem göra detta i Bas 

namn? Bibu är 13-16 maj. Kommer § 31 att lyftas? Anna-Carin kontaktar Bibu. I så fall hör A-C 

med Irene om hon vill medverka. Irene skulle kunna prata utifrån ett barnrättsperspektiv samt sin 

egen erfarenhet. 

 

Nya hemsidan: Det var ett bra beslut att satsa på ny hemsida och logga. Fler är inne på Fb-

sidan men vi behöver synas ännu mer. Lisbeth kollar upp sponsring annonser. 

Framtidsvision: Att ta en stund vid varje möte och diskutera framtidsvisioner istället för att det 

ska ligga på en person. Att även ta detta på årsmötet. 

Att ha en kulturansvarig i varje kommun. 

Hur kan vi stötta kulturrådet? Vi kan skriva en debattartikel. Förlänga skrivelsen om nedläggning 

av kulturskolan som Anna-Carin skrivit. Nu när barnkonventionen blir lag skärs det i många 

kommuners budgetar. I tider av kris behövs kulturen! Kanske kan vi ha artikeln klar i januari när 

barnkonventionen blir lag. Vi avsätter tid för kreativt skrivande på styrelsemötet i januari. 

9.Webben och Facebook; Tips om konferenser, seminarier, böcker eller annat av intresse för 

medlemmarna. Bildbank. 

Fler tips, bilder till bildbanken m.m. efterlyses av Lisbeth. Styrelsen beslutar att Lisbeth sponsrar 

annonser för Fb för att få mer besökare. 

Dagens tips: Barns rätt till kultur från 2006. Statens kulturråd och Barnombudsmannen.  

Utgavs 2006 men lika aktuell idag. 

10.Övriga frågor  

Anna-Carin kommer att söka pengar för filmprojekt om barns tankar om kultur. Viktigt att få höra 

barns röster om detta. KIL kultur för integrering i samfundet har filmat barns tankar. Kanske kan 

detta klippas samman under 2020. 

Om vi inte kommer med på barnrättsdagarna satsar vi på Bibu istället. 

9. Mötet avslutas 

Lisbeth förklarar mötet avslutat. 

Vid datorn 

Lisa Davis 


