Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 220120.
Anna-Carin Uggla, Jobs Sara Thiele, Irene Grahn,
Susanna Freund Widman, Lisa Davis
1. Datum för möten och bokningar inför årsmöte, ansvarsfördelning
Förslag: Vi flyttar Stockholmsmötet till 7-8 april och hoppas att Anita
kan vara med då. Vi tar istället ett extra långt digitalt möte den 17 mars
kl 11-13. Lisa kallar.

Det blir en stor invigning av Bibu på tisdagen med nya kulturministern.
Irene tror att invigningen startar kl 13 eller 15 men kollar upp exakt tid. Förslaget är att
en liten guidning runt Fredriksdal ca en halvtimme innan årsmötet startar. Irene kommer att
vara upptagen en del eftersom hon även är engagerad i Bibu. De medlemmar som kommer på
årsmötet blir därefter bjudna på middag. Irene kollar upp olika matalternativ.
Irene har bokat en natt för styrelsen på City Vandrarhem. Vill man stanna kvar ytterligare
natt/nätter bokar var och en själv. Lisbeth kommer att tipsa om City vandrarhem på Fb (Irene
skickar länk) då det både ligger centralt och är ett trevligt boende.
Vi försöker även ta det konstituerande mötet under dagen/dagarna i Helsingborg.

2. Bibu-plan
BaS kommer att vara med som en programpunkt på Bibu.
Hur ser läget ut för barnkultur ur föreningens perspektiv – var ett förslag på
programpunkt som Anita och Anna-Carin spånade runt på vårt senaste Stockholmsmöte.
Kanske göra det gemensamt med Sylvia Karlsdotter som också ska vara med på Bibu.
Viktigt att fortsätta framhålla att BaS jobbar ur ett barnperspektiv. En peppbild behövs. Vi
behöver få kontakt med våra medlemmar för goda exempel. Vilka framgångsfaktorer, hur blir
barnen delaktiga i processen, vilken strategi m.m. Konkreta exempel helt enkelt. Ett
smörgåsbord av det som faktiskt sker. Anita och Anna-Carin funderar vidare på upplägg och
återkommer till resten av styrelsen för feedback. Vi spikar allt på nästa möte den 10 februari.

3. BaSta-priset årshjul
Årshjulet för Bastapris-processen är klar. Vi diskuterar vad som är rimlig kostnad för BaStapriset så att konstnär/konsthantverkare får skäligt betalt men också så att BaS klarar av
kostnaden framöver.
Sara har förutom jättefint årshjul för BaSta-priset gjort en årshjuls-mall för styrelsearbetet.
Vem /vilka som ansvarar för den får tas upp vid annat möte.

4. Kulturskolerådets aktion
Irene har ännu inte hört av Torgny Sandgren från Kulturskolerådet angående förslaget om
möte med kulturministern.

5. Mötet avslutas

Vid datorn
Lisa Davis

