Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 25 augusti 2020 kl 10-11.30
Närvarande: Lisbeth Sommarström, Jobs Sara Thiele, Anna-Carin Uggla, Susanna Freund Widman,
Lisa Davis.
1. Mötet öppnas
Lisbeth förklarar mötet öppnat.
2. Lägesrapport
Runda hur läget är på våra olika arbetsplatser. En del arbetar hemma, andra på plats där
verksamheterna är anpassade efter coronaläget. Susanna från Borkyrka poängterar att
kulturprogram behövs mer än någonsin i dessa tider. Streamade konserter, föreställningar,
verksamhet flyttas utomhus i möjligast mån, digitala sagostunder är några av anpassningar som
gjorts på våra arbetsplatser. Tips på olika digitala arrangemang kan vi lägga upp på Fb-sidan och
dessutom uppmana medlemmar att göra detsamma.
Kulturcentrum Asken i Borlänge har fått rejält utökat anslag från Kulturrådet. Grattis säger vi alla
till deras fina verksamhet.
För kännedom: Barnkultursamordnarna i Skåne träffas live den 10 september. Anna-Carin kommer
att arbeta med kvalitetsredovisning kontra kulturgarantin i samarbete med Elevhälsan. Hur bidrar
skapande verksamhet (dans, bild, musik) till elevernas utveckling? Lisbeth tipsar om Paul Collard
från Creative culture education som föreläser om kulturens och medskapande-processers positiva
effekter i skolan.
3. Genomgång av Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse
Lisbeth går igenom för att se om något behöver läggas till och/eller justeras inför årsmötet.
4. Årsmötet
Nytt datum för årsmötet blir fredagen den 9 oktober kl 14-15.30. Själva mötet beräknas till ca en
timma, därefter ett gemensam digitalt ”After work med Coronapepp”. Tanken är att kunna dryfta
idéer den sista halvtimmen med varandra. För att detta ska kunna fungera på ett tillfredställande
och proffsigt sätt beslutades att anlita extern hjälp för att göra det så bra som möjligt. Vi hjälps åt
att kolla upp kostnad för detta. Lisbeth kallar till årsmötet.

5. Övrigt
Många kommuner har det tufft ekonomiskt. Finns det någon annan instans som skulle finansiera

BaS? I så fall skulle vi kunna sänka medlemsavgiften och på så vis kanske
både behålla våra medlemmar och utöka medlemskapen.
Teams: Det går att göra ett team för styrelsen så att även dokument kan läggas där. Lisa kollar
upp.

6. Mötet avslutas
Lisbeth förklarar mötet avslutat.
Vid datorn
Lisa Davis

