
                      

     Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt.      

      Anna-Carin Uggla, Viktoria Munck af Rosenschöld, Lisbeth Sommarström,  

      Anita Risberg, Susanna Freund Widman, Lisa Davis   
 
 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnas till slut efter en del tekniska problem. 

2. Årsmötet 

Årsmötet flyttas till hösten oktober-november. Vi avvaktar med datum i nuläget. 

Förhoppningsvis kan Botkyrka då köra det program med föreläsning, visning och workshop 

som var tänkt i samband med årsmötet. Om inte detta fungerar kanske vissa delar kan läggas 

upp digitalt. Viktigt att förbereda valberedningen inför årsmötet. 

3. Styrelsens kommande möten 

Digitalt möte via Teams den 20 maj kl 10.30. Anita skickar inbjudan. 

4. Lägesrapport 

Runda där alla berättade hur läget ser ut i denna märkliga tid. Vissa har verksamhet igång 

medan andra ställt in sin verksamhet mer eller mindre. 

 

5. Diskussion: Vad ska vi fokusera på nu? 

Ska vi ligga lågt eller vad kan vi göra i nuläget? Vi kan lägga upp tips på Fb-sida och webbsida 

om uteaktiviteter eller annan verksamhet som är möjlig att genomföra nu samt även uppmana 

andra att dela med sig av bra tips och länkar. Vi kan även länka till Röda Korset och andra 

organisationer dit man kan vända sig för stöd och råd. Lisbeth gör oss andra 

styrelsemedlemmar till administratörer på Fb-sidan så att vi alla kan hjälpas åt med detta. 

Lisbeth sköter även i fortsättningen webbsidan. Bra att redan nu flagga för att årsmötet blir till 

hösten och att jobba för att hitta nya medlemmar. Lisbeth har sett en ökad aktivitet och likes 

på hemsidan efter att annonser kommer upp. Angående kontakt med olika kommuners 

kommunikatörer (se tidigare mötesprotokoll) tar Lisbeth på sig detta i mån av tid. 

      

   6.  Övriga frågor 

        Anna-Carin tar kontakt med Mattias Lundgren som är tillförordnad rektor på Kulturskolan i Hörby 

        om han är intresserad av en plats i styrelsen om hans anställning fortsätter i höst.  

       Kontakt med Kulturrådet och andra inplanerade samarbeten kan vara svårt att upprätthålla då 

       många har fullt upp att hantera situationen som är. Vi konstaterade också att hösten kommer att 

       vara fullbokad om läget är ”normalt” igen p g a många framflyttade aktiviteter m.m. 

       Lisbeth berättar om att de på biblioteket i Nyköping ansökt del av de specialvikta pengar för att        

       stärka biblioteken som kan sökas hos kulturrådet. Detta kommer förhoppningsvis mynna ut i ett 



projekt där berättelser illustreras med hjälp av drama och musik och så småningom även kan komma 

pedagoger till del genom utbildning av något slag.  

          

       

 10.  Mötet avslutas 

         

 

 

Lisa Davis 

mötessekreterare                        


