
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

 
Föreningen har under verksamhetsåret bestått av 30 organisationer. 
Nya medlemmar detta år är Eric Ruuth kulturhus, Höganäs och KulturCrew, Skåne. 
Ronneby Kulturpedagogiskt centrum har avslutat sitt medlemskap.  
 
Styrelsen valdes vid årsmötet som hölls digitalt den 9 oktober. Mötet flyttades från våren 2020 för 
att förhoppningsvis kunna hållas live, men fick p.g.a. pandemin hållas digitalt.  
Ordförande: Irene Grahn, Programproducent barn och unga på Dunkers Kulturhus i Helsingborg, 
Nyval till årsmöte 2021 
Ledamöter: 
Anita Risberg, dramapedagog Skellefteå Kulturskola. Sittande till årsmöte 2021 
Lisbeth Sommarström Enhetschef för barn och unga Kultur& Bibliotek, Nyköpings kommun Omval 
till årsmöte 2022 
Anna-Carin Uggla, kulturutvecklare barn & unga ,Kulturskolan i Simrishamn Sittande till årsmöte 
2021 
Jobs Sara Thiele, kulturpedagog på Kulturcentrum Asken, Borlänge Nyval till årsmöte 2022 
 
Suppleanter: 
Lisa Davis, kulturproducent och konstpedagog på Frölunda Kulturhus, Göteborgs stad  
Omval till årsmöte 2021 
Susanna Freund Widman, kultursamordnare på Botkyrka  Nyval till årsmöte 2021 
 
Till revisorer valdes:  
Anna Sundqvist, Skellefteå, Omval till årsmöte 2021 och Lena Nützman, Helsingborg Omval till 
årsmöte 2021 
 
Till valberedning valdes: 
 Rita Winde, Helsingborg och Anna-Karin Kask, Umeå 
 
 
 
 
 



 

 

Verksamhetsberättelsen sträcker sig denna gång endast över det senaste halvåret då årsmötet för 
2020 hölls först i slutet av oktober. Vi har haft tätare digitala möten under denna tid och våra 
möten har ägnats åt fortsatt dialog kring föreningens syfte och roll och hur vi kan skapa större 
delaktighet för medlemmarna i föreningen. Vi har valt att låta frågan om extern finansiering vila 
tills vidare. Fn finns fler argument mot än för.  Vi har under höst och vinter arbetat med att ta fram 
kriterier, procedur och juryförfarande för BaS Kulturpris. Vi har haft både allvarliga fördjupande 
samtal och många goda skratt. 
  
Styrelsen har utifrån verksamhetsplanen för 2020 arbetat under följande protokollförda möten:  
 
5 november digitalt möte  
Ett första konstituerande möte efter årsmötet där vår nya ordförande Irene Grahn hälsas 
välkommen och Anita Risberg, Skellefteå, och Lisa Davis, Frölunda ombeds fortsätta sina uppdrag 
som kassör resp sekreterare. Vi beslutar att träffas digitalt var 14:e dag. 
19 november digitalt möte 
Samtal om olika digitala alternativ och att vi ska hålla utkik efter bra upplägg och även uppmuntra 
att medlemmar delar med sig av tips och erfarenheter av detta på FB. Vi arbetar vidare med 
kriterier för BaS kulturpris. Vi beslutar att erbjuda alla medlemsföreningarna att lägga till 
ytterligare personer på sändlistan. Vi hoppas nå fler med direkt tilltal och föra fler för 
medlemmarna angelägna frågor. 
  3 december digitalt möte 
Fortsatt arbete runt BaS kulturpris. Några ur styrelsen visualiserar i form av bild och collage 
syfte och vision med föreningen för att tydliggöra och påminna varandra.  
14 januari digitalt möte 
Omvärldsbevakning. Vi konstaterar att det sker många omorganisationer i  
i våra olika kommuner/regioner inom kultursektorn. Viktigt att analysera effekterna för  barnen. 
28 januari digitalt möte 
Många förslag på namn för kulturpriset lades fram, men inget kändes helt hundra. Datum för 
årsmöte beslutas. 
11 februari digitalt möte 
Årsmötet diskuterades och hur vi kunde fördjupa med föreläsning innan och mingel efteråt för att 
öka angelägenhetsgraden för deltagande när det sker digitalt igen. 
 4 mars digitalt möte 
Vårt förslag till BaS kulturpris fastställs till BaSta!  
11 mars digitalt möte 
Sista genomgång av texter och dokument till årsmötet och slutlig ansvarsfördelning. 
 
Verksamhetsåret avslutas med digitalt årsmöte 15 april 2021. Innan själva årsmötet bjuds på 
föreläsningen Pedagogiska metoder och utmaningar med Konstpedagogerna Kerstin Gezelius och 
Saadia Hussain i Botkyrka konsthall och avslutas efter mötet med digitalt mingel för den som 
önskar. 
 
Styrelsen / genom Irene Grahn 
Ordförande 
 
Helsingborg den 4/3 2021 
 
 


