
 

 

BAS digitala styrelsemöte den 19/11 

Närvarande: Anita, Anna Carin, Irene, Lisbeth, Sara och Susanna 

1. Incheck. Vad gör vi när vi inte kan mötas inomhus och IRL???  

Medan alla samlas berättar Sara om Askens berättarrazzior som hon ska ut på under 

eftermiddagen. Besök på stans skolgårdar i form av Berättare som bara startar…. Just nu på 

temat Mod- makt – medkänsla. Irene berättar om Unga Klaras lyssnarföreställning 

Ögonblicket och Christina Tingskogs skolgårdsföreställningar (dans). Digitala workshops – 

funkar det? Susanna berättar om klassiska julsagor som kan nås digitalt. 

 

2. Vi tar upp kulturrådets utbildningssatsning dels den digitala GDPR utbildningen, enl Anna 

Carin mycket bra upplagd och dels Ungas rätt till kultur – serien som innehåller både 

föreläsares samtal och deltagarnas gruppsamtal. Bra format. Viktigt att vi lägger ut info om 

alla dessa olika bra digitala satsningar som sker runt om i landet just nu. 

 

3. Rapport ang medlemsregistrets uppdatering och utökning av fler personer/ medlemsställe. 

Förslag uppkommer kring att göra fyra olika grupper: 

 Styrelsen 

 Kontaktpersoner 

 Alla medlemmar (varje ställe väljer nivå/ antal) 

 Våra stödjare/ nätverk 

Anita är ansvarig för att samtliga sändlistor blir uppdaterade. Vi alla förser Anita med 

uppgifter. 

 

4. Diskussion kring föreningens transparens. Viktigt att alla protokoll ligger på hemsidan och 

därmed offentliga.Vi antecknar bara förnamn i protokollen och ser till att privatpersoner som 

ev ska nämnas är tillfrågade och sagt OK. 

 

5. Mötet biföll Irenes initiativ att skicka en blomma till 25 års jubilerande föreningsmedlem 

Asken i Borlänge.  

 

6. Årets kulturgärning! På årsmötet togs en motion om att starta ett pris för person/ 

organisation/ förening som under året gjort en storartad kulturgärning för/ med barn & 

unga. Efter diskussion om syfte, process och mål beslutar vi följande ansvarsfördelning kring 

att skapa förslag: 

 



• Kriterier för att bli nominerad – Lisbeth 

• Proceduren hur man blir nominerad fram till valet av kandidat – Anna Carin 

• Jurysammansättning – Susanna/ Anita/ Irene 

Beslut ska också tas kring var det ska delas ut. Förslag som varit i luften: Centrum för 

barnkulturforsknings årliga symposium och BIBU. 

7. Till nästa gång: Vi skapar i/ med valfritt material Meningen med föreningen. Att visualisera 

våra kärna…  

 

8. Nästa möte: 3/12 kl 13.30 – 15 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Irene 

 

 

 

 

 


