BaS styrelsemöte i Sandviken 9 januari kl 19
Plats: Alséns hotell
Närvarande: Lisbeth Sommarström, Susanna Freund Widman, Anita Risberg, Lisa Davis.
•

Mötet öppnas
Lisbeth förklarar mötet öppnat.

•

Föregående möte protokoll läses

•

Ekonomiskt läge och nya medlemmar
Ca 24 000kr i kassan. 30 medlemmar.
Nygammal medlem 2019 Camilla Olsson.

•

Bibu – Susanna åker, eventuellt Anita och Anna-Carin också. Vi diskuterar om hur det ska bli med
seminarium.

•

Årsmöte 2020
3 april kl 9 i Botkyrka konsthall och seminarium +workshops.
2 April föreställning på kvällen och barhäng.

Framtidsvision, kreativt skrivande
•

Kreativt skrivande som vi pratade om på förra styrelsemötet får vi skjuta på denna gång.

•

Framtidsvision: Att uppmärksamma någon/några som gjort en viktig insats under året inom
barn/ungdomskultur. Lisbeth skriver en motion om detta att ta ställning till på årsmötet.

•

Vi diskuterade hur vi som förening (styrelse) kan vara mer aktiva. Förslag att Bas deltar på
konferenser/seminarier som Bibu, CBK. Göra inlägg i debatten kring ex barnkonventionen eller
kring Kulturskolans status i nedskärningstider. Förslag att minska antalet styrelsemöten per
år för att istället jobbar i mindre arbetsgrupper för att kunna arbeta med detta.

•

Hur kan vi nå ut och engagera våra medlemmar i föreningsarbetet och nå nya? Förslag att
involvera andra medlemmar (ev regionalt) i arbetsgrupperna enligt ovan. Lyfta vad som
händer ute bland våra medlemmar och runt om i landet. Förslag att prova en idé om att
kontakta alla våra medlemmars kommuners kommunikatörer för att få bilder, text och film

från de olika verksamheterna. Lisbeth gör detta när tid finnes.

•
•

Förslag att få till ett möte med Kulturrådet under året.

Webben och Facebook; annonsering påbörjat. Efterfrågas: Fler tips om konferenser,
seminarier, böcker eller annat av intresse för medlemmarna och fler foton till vår bildbank.

8. Övriga frågor

9. Mötet avslutas
Lisbeth förklarar mötet avslutat.

Vid datorn
Lisa Davis

