Verksamhetsberättelse 2019
Sträcker sig till och med september 2020 då årsmötet skjutits fram pga Corona

Föreningen har under verksamhetsåret bestått av 29 organisationer.
Nya medlemmar detta år är Hörby, Ystad, Höganäs, Litteraturhuset Trampolin samt en enskild
medlem. Falun, Falkenberg samt Skurup har avslutat sina medlemskap.
Styrelsen valdes vid årsmötet som hölls den 23 maj på Tusen Ord i Borlänge. Mötet lades i
samband med en konferens med tema Tusen ord – barns rätt till språkliga uttryck med
utgångspunkt i den interaktiva utställningen Tusen ord.
Konstituerande möte hölls den 13 september på Medelhavsmuseet, Stockholm.
Ordförande: Lisbeth Sommarström, Enhetschef för barn och unga Kultur&Bibliotek, Nyköpings
kommun.
Kassör: Anita Risberg, samordnare av kulturpedagogisk verksamhet vid Kulturpedagogiskt centrum
i Skellefteå.
Sekreterare: Lisa Davis kulturproducent och konstpedagog vid Frölunda Kulturhus, Göteborgs stad
(suppleant)
Övriga ledamöter:
Anna-Carin Uggla, kulturutvecklare barn och unga på Kulturpedagogiska enheten (KPE) i
Simrishamn
Susanna Freund Widman, kultursamordnare på Botkyrka kulturenhet (Fyllnadsval för Emma
Källberg)
Viktoria Munck af Rosenschöld, konstpedagog på Dunkers kulturhus i Helsingborg
Jobs Sara Thiele, kulturpedagog på Kulturcentrum Asken, Borlänge. (suppleant)

Verksamhetsåret präglades till en början av utveckling av föreningens syfte och roll. Flera samtal
har förts kring hur vi bättre kan använda föreningen som plattform för opinionsbildning och
deltagande i debatten. Arbetet med webbsidan och Facebooksidan har bidragit till att utöka
kontakten med medlemmarna för att samla och förmedla intern information och
omvärldsbevakning – detta år med flera inlägg kring Barnrättskonventionen såsom förslag kring
arbetsmetoder. Styrelsen har under verksamhetsåret även diskuterat hur vi kan använda sociala
medier för att lyfta fram medlemmar. Vi har också diskuterat om vi kan söka bidrag för att
komplettera finansieringen och eventuellt ha motsvarande en deltid som stöd i styrelsens arbete.

En motion har författats. Genom representant har styrelsen också deltagit och följt arbetet i
Kulturskolerådet och det nyetablerade Kulturskolecentrum.
Senare delen av verksamhetsåret har präglats av Coronapandemin vilket har påverkat
styrelsemedlemmarna, styrelsens arbete och våra medlemmar. Det planerade årsmötet fick
skjutas på framtiden liksom flera av de idéer som vi hade planerat. Styrelsemötena har också
genomförts digitalt och färre besök hos medlemmarnas verksamheter har kunnat genomföras.
Styrelsen har utifrån verksamhetsplanen för 2019 arbetat under följande protokollförda möten:
13 september 2019 Medelhavsmuseet i Stockholm
Ett första konstituerande möte direkt följt av styrelsemötet där årets arbete lades upp.
7 november 2019 på Bellmansgatan 26 i Stockholm
Diskuterades var och hur vi kan synliggöra föreningen. Planerade för ev medverkan på
Barnrättsdagarna. Tyvärr kom inte vårt förslag till seminarium med i deras program. Förslag om att
delta under Bibu 2020. En ny roll-up med den nya loggan togs fram.
9-10 januari 2020 i Sandviken. På styrelsemötet pratade om våra visioner för föreningen. Hur och
var vi aktivt kan delta i debatten kring barns kultur samt hur vi kan lyfta fram våra medlemmar
bättre. Vi besökte även vår nya medlem Trampolin och fick höra om den fantastiska verksamheten
som bedrivs där.
13 mars 2020 Stockholm + digitalt. Coronapandemins spridning i Sverige startade på allvar och
diskussioner kring årsmötets genomförande och andra möten var ämnet för dagen.
17 april 2020 Digitalt möte. Vi beslutar att årsmötet flyttas till hösten oktober-november men
avvaktar med datum. Förhoppningsvis kan vi i samband med årsmötet genomföra det seminarium
och workshop på Botkyrka Konsthall och Fittja Nya Bibliotek ”Om pedagogiska metoder och
utmaningar i arbetet med barn, unga, samtidskonst och språk!” Vid den sedvanliga lägesrapporten
såg det väldigt olika ut i våra verksamheter. Vissa var igång medan andra ställt in mer eller mindre.
Vi beslutade att på hemsida och Facebook lägga upp tips på uteaktiviteter och annan verksamhet
samt länkar till organisationer dit man kan vända sig för råd och stöd.
20 maj 2020 Digitalt möte. Vi beslutade efter en del diskussioner att genomföra årsmötet digitalt i
höst eftersom vi inte vet hur förutsättningarna för ett ”live-möte” kommer att se ut. Vi planerar
också att efter årsmötet erbjuda regionala digitala möten. Årsmötet spikas till 8 oktober kl 13-14.
25 augusti 2020 Digitalt möte med coronarelaterat prat och planering kring digitalt årsmöte som
ändrades till 9 oktober.
22 september 2020 Digitalt möte med avstämning inför årsmötet.
Verksamhetsåret avslutas med digitalt årsmöte 9 oktober 2020. (Det planerade årsmötet i
Botkyrka som skulle genomföras i samband med seminarium och workshop på Botkyrka Konsthall
och Fittja Nya Bibliotek ”Om pedagogiska metoder och utmaningar i arbetet med barn, unga,
samtidskonst och språk!” hoppas vi kunna genomföra ett annat år)
För styrelsen

Lisbeth Sommarström
Ordförande

Nyköping den 23 september 2020

