
 

 

Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 3 december 2020 kl 13.30-15.00 

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

Widman, Anita Risberg, Lisa Davis. 

1. Mötet öppnas 

Irene förklarar mötet öppnat. 

2. Kriterier, procedur m.m. - pris för kulturgärning  

Kriterier Vi går tillsammans igenom Lisbeths förslag till nominerings-kriterier. Vi tycker alla det är 

väldigt bra så när som på ett par små justeringar som kommer att göras av Lisbeth. 

Procedur I samband med utskick om årsmötets ”save the date” kommer vi också att 

informera/uppmuntra alla medlemmar om att nominera person/förening/organisation som 

gör/gjort en storartad kulturgärning för/med barn/unga. En påminnelse kommer också i samband 

med kallelsen till årsmötet. En röst per medlem och förslag skickas skriftligt per mail eller post till 

styrelsen.  

Jury, prisutdelning I juryn kommer styrelsen ingå och förhoppningsvis någon från CBK. Vi 

skulle också gärna se att den årliga utdelningen av priset sker på CBK:s årliga symposium. Irene 

kollar upp intresset där. Vi vill också gärna ha någon ung förmåga som kan sitta med i juryn. 

Styrelsen spånar på detta till nästa möte. Skulle någon av styrelsens medlemmars verksamheter 

nomineras deltar inte denna medlem i juryn. 

Namn Vi funderar vidare på namnförslag för priset. Filur är ett tidigare förslag. Kan vi hitta ett 

annat namn som ger mer tyngd till utmärkelsen? Vi tänker till! 

 

3. Mötestider framöver 
Jämna veckor med start den 14 januari 2010 kl 13.30-15.00. Irene kallar. Mötestiden kan komma 

att ändras framöver. 

 
4. Ekonomi 

Vi har en god ekonomi i föreningen eftersom vi enbart haft digitala möten under året. Vi skulle 
kunna bjuda på en bra föreläsning för våra medlemmar. Vi beslutade att skicka julkort till alla 

medlemmar. Lisbeth skickar kortet till Irene, som skriver ut, skriver på och skickar. Lisa 
tillhandahåller aktuell medlemslista med adresser. 

 



 

5. Tips 

Anna-Carin tipsar om en digital föreläsning med Hanna Goliath med fokus på rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Kanske något att tipsa om på Fb.  

 

6. Mail, teams 

Lisa fixar gmail-konto eftersom gamla mailadressen inte funkar. Irene blir ansvarig för mailen. Lisa 

ordnar en grupp på Teams där vi kan lägga upp våra protokoll m.m.  

 

7. Syftet med Bas      

Lisbeth och Sara visar sina fina bilder och kloka ledord som gjordes för att visualisera syftet med  

föreningen och för inspiration och levandegörande av BaS. Kanske blir det mer framöver från fler 

verksamheter…. 

 

8.   Mötet avslutas 

     Iréne förklarar mötet avslutat. 

 

Vid datorn 

Lisa Davis 


