
 

 

Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 22 september 2020 kl 10-11.30 

Närvarande: Lisbeth Sommarström, Jobs Sara Thiele, Anna-Carin Uggla, Susanna Freund Widman,  

Anita Risberg, Lisa Davis. 

1. Mötet öppnas 

Lisbeth förklarar mötet öppnat. 

2. Lägesrapport 

Runda hur läget är på våra olika arbetsplatser. Nu börjar det mer och mer återgå till ”normalläge” 

även om det har blivit corona-anpassat som exempelvis filmade sagostunder och verksamhet som 

flyttas utomhus. Föreställningar är överlag inte igång än. Flera av våra olika verksamheter har 

plus i kassan nu eftersom mycket fick ställas in i våras. Anna-Carin jobbar med projektet 

”Kulturnav i Österlen” och undersöker vad kulturnäringen behöver för att utvecklas genom att 

besöka kulturarbetare m fl. Det har blivit mycket uppskattat. 

3. Årsmötet 

Årsmötet blir som tidigare aviserats fredagen den 9 oktober kl 14-15.30. 

Efter själva årsmötet och kort paus övergår det till AW-mingel vid datorn för de som önskar. Där 

skulle också Bas nya ordförande kunna presenteras. Susanna blir mötets chattansvariga och Sara 

förslagsvis sekreterare. Anita kallar medlemmarnas representanter till årsmötet. Det kommer 

också en påminnelse dagen innan mötet. Medlemslistan behöver uppdateras. I fortsättningen ska 

kanske endast kommun samt verksamhetens namn ligga på Bas hemsida.  Vi försöker också att få 

fler medlemmar från våra respektive regioner att medverka. Vi meddelar i så fall Anita som skickar 

ut en länk till dem. Lisbeth kontaktar valberedningen och hoppas att de medverkar på mötet. 

Anita kontaktar revisorer för revisionsberättelse.  

4. Skapande skola 

Synpunkter på att det kan vara svårt att koppla praktiskt arbete till föreställningar. Ett sätt är att 

köpa workshops för Skapande Skola-pengar och föreställningar för kommunala medel. Hur är de 

uppdaterade direktiven för Skapande Skola? Se över barns möjlighet och rättighet till kultur med 

statligt stöd t. ex Skapande skola, Filminstitutet, kulturskolemedel m.m. Vad tänker/tycker våra 

medlemmar om detta? 



 

 

5. Finansiering 

Vi fortsatte diskussionen från förra mötet angående finansiering av Bas. Vi kompletterar förslaget 

till verksamhetsplan med att föreslå att styrelsen under nästa verksamhetsår undersöker 

möjligheten att hitta finansiering för motsvaranden en deltidstjänst en period. Eftersom alla i 

styrelsen arbetar heltid är det svårt att hinna med allt vi skulle vilja göra. Vi kommer att söka 

pengar från Allmänna Arvsfonden för detta. Lisbeth kan tänka sig att göra jobba med ansökan.  

6. Övrigt 

Hur och vad ska styrelsen prioritera framöver? Detta behöver vi medlemmars åsikter om! 

Lisbeth lämnar över ordförandeposten men sitter gärna med i styrelsen och får då mer tid att 

uppdatera hemsida och Fb. Digitala studiebesök hos de olika medlemmarna runt i Sverige vore 

fint att få till och vi hoppas att många medlemmar är intresserade av att berätta om sina 

arbetsplatser och verksamheter. Kanske finns det också intresse för att ha en återkommande AW-

chatt. Förhoppningsvis kan digitala möten bli ett lyft och ett komplement för Bas för att nå ut till 

fler och möjliggöra deltagande utan resor även om vi hoppas att vi snart även kan ses fysiskt! 

6.   Mötet avslutas 

      Lisbeth förklarar mötet avslutat. 

Vid datorn 

Lisa Davis 

 


