
                      

     Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 21-11-25 

      Irene Grahn, Anna-Carin Uggla, Jobs Sara Thiele, Lisbeth Sommarström,  
      Anita Risberg, Lisa Davis   
 
 

1. Mötet öppnas 

2. Årsmötet 

Förslaget Fredriksdal ligger kvar för årsmötet den 17/5 ca kl 16. Irene kollar upp med 

pedagogerna där för ett ev. samarbete där de skulle kunna presentera sitt arbete och 

Fredriksdal. Kanske kan vi starta i cefeét? Vi pratar mer om detta när vi ses i Stockholm 17-18 

mars. 

3. Styrelsens kommande möten 

Nästa digitala möte 16/12. Anita skickar inbjudan. Nästa år börjar vi digitalt den 20/1 kl 11-12 

och 10/2 kl 11-12. 17-18/3 blir det på plats i Stockholm. Därefter ett digitalt möte 7/4 och ev. 

något mer i maj för avstämning inför årsmötet. 

4. Bastapriset 

Det blir information om Basta-priset på Bibu i anslutning till årmötet i maj. Sara och Lisa 

återkommer med tidsplanen för ”Basta-processen”. 

 

5. Styrelsen - Valberedning 

I samband med årsmötet kommer både ordförande Irene och styrelse-ledamoterna Sara och 

Lisbeth att avgå p.g.a. pension, tidsbrist och annan anställning. Så tråkigt!  Vi hoppas på att få 

in andra lika trevliga och engagerade styrelsemedlemmar. Irene har pratat med 

valberedningen om detta. Anita som är kassör har ett år kvar innan hon slutar. Det behövs 

redan nu lobbas även för detta. Vi pratade också på tidigare möte om en ändring av stadgarna 

för att enskild medlem ska kunna sitta i styrelsen men har nu backat på det. Det är svårt att 

följa med och vara uppdaterad när man inte ingår i ett dagligt flöde.  

 

6. Forum 

Vi pratar om hur vi bäst kan nå ut till medlemmarna och även få dem involverade bättre. Det 

bästa forumet vi enas om är en öppen Fb-grupp för att få en öppen och snabb kommunikation. 

Denna grupp blir också öppen för intresserade som inte är medlemmar. Lisbeth kan starta 

gruppen och någon annan i styrelsen vara administratör. Alla funderar på detta till nästa möte 

den 16/12.  

 

 

7. Övrigt 

Irene berättar om att hon träffat företrädare för för Funnys äventyr (ett slags kulturevent för 

barn) i köpcentret Mobilia i Malmö. Irene berättade om BaS och denna stiftelse vill gärna 



förknippas med BaS på något sätt. Malmö kommun köper via kulturgarantin in ”äventyr” från 

stiftelsen. Många unga är engagerade i detta och kanske kan det vara intressant för dem att ta 

del av oss erfarna? Vi funderar till nästa möte. 

 

8. Mötet avslutas 

 

         

 

        Vid datorn 

        Lisa Davis      


