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1. Mötet öppnas
Mötet öppnas. Tekniken fungerar bättre denna gång!
2. Årsmötet
Vi beslutade efter en del diskussioner att köra årsmötet i höst digitalt. Kanske kan vi nå fler på
detta sätt och vi vet inte hur förutsättningarna för ett ”live-möte” kommer se ut. Vi planerar
också att efter årsmötet erbjuda regionala digitala möten. Varje region är representerad
genom någon av oss i styrelsen så vi ansvarar för våra respektive regioner och bjuder in till
möte. Upplägg för detta är inte riktigt klart än. Vi hoppas att detta ska kunna bli positivt för att
hitta och nå nya intresserade. Lisbeth skriver ett förslag till inbjudan och skickar ut till oss
andra i styrelsen som sedan återkopplar. Lisbeth lägger också upp en blänkare med ”save the
date” på Fb. Årsmötet blir 8 oktober kl 13-14 och i anslutning till detta fortsätter eftermiddagen
med ett regionalt möte med efterföljande återkoppling för styrelsen.
3. Styrelsens kommande möten
Digitalt möte via Teams igen. Lisbeth kollar upp datum för detta.
4. Lägesrapport
Runda där alla berättade hur läget är på respektive arbetsplats. Kulturskolorna kör med ett
upplägg där flera ställen erbjuder digitala versioner dels för pedagoger i riskgrupp samt frivilligt
för elever att välja. Föreställningar och festivaler är inställda. Nyköpings bibliotek erbjuder
digitala sagostunder som har nått väldigt många. En del av oss har extra mycket nu med
många möten mm medan en del har det lite lugnare med lite andra arbetsuppgifter.
Gemensamt är att det är svårt med planering då läget är som det är.
5. Valberedning
Vi har alla fått förfrågan om vi vill sitta kvar i styrelsen. Viktoria kommer tyvärr sluta i samband
med att hon byter jobb. Lisbeth har avsagt sig ordförandeposten men sitter gärna kvar i
styrelsen. Vi hoppas att valberedningen hittar en ersättare på ordförandeposten.
6. Ekonomi
Ekonomin ser väldigt bra ut just nu. 57.970 kr i kassan. Betalning för en medlem saknas men
är förhoppningsvis på ingång. Staffanstorps kommun kommer snart att bli medlem också vilket
välkomnas!

7. Övriga frågor
Vi pratade om att spara det överskott som blivit i år pga. inställda seminarier m.m.
till nästa år. Kanske kan det bli en fest i samband med vårens årsmöte. En kväll med
världsmusik, dans eller annat där tillfälle ges till samtal och möten. Vi bestämde också att
ta fler styrelsemöten digitalt för att på så sätt i fortsättningen få bättre ekonomi till att besöka
medlemmarnas olika verksamheter runt om i landet.
Vid nästa styrelsemöte kommer vi att ta upp hur det gått med bidraget för Skapande skola
och hur deras nya riktlinjer påverkar möjligheterna för skolorna att ta del av bidraget.
Verksamhetsberättelse – Lisbeth har skrivit den som var tänkt för det inställda årsmötet nu i
april. Lisa fyller på med det som hänt därefter.
Verksamhetsplan - Lisbeth ser över och uppdaterar.
Lisbeth tipsar om att sprida vidare info om Barnbildsarkivet som nu samlar in bilder för att få
barns perspektiv om Coronaviruset så att även detta inkluderas i vår gemensamma historia. Se
länk BaS Fb-sida.
Viktoria slutar i styrelsen eftersom hon snart börjar sitt nya arbete i Staffanstorp. Vi andra
önskar henne lycka till och hoppas att vi snart både ses och håller kontakten, om inte förr så
digitalt på årsmötet i höst. Ny mailadress till Viktoria, viktoria.munck@staffanstorp.se

10. Mötet avslutas
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