Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 11 februari 2021 kl 13.30-14.30
Närvarande: Anna-Carin Uggla, Irene Grahn, Susanna Freund Widman, Lisa Davis.
1. Mötet öppnas
Irene öppnar mötet.
2. Fakturor
Förfrågan från Anita hur vi ställer oss till att fortsätta med InExchange även i år.
Uppgradering kostar 588 kr. Närvarande på mötet tycker att vi kör på detta i år. Frågan skickas
även ut till övriga styrelsemedlemmar som mailar synpunkter till Anita så snart som möjligt. Nästa
år kollar vi upp om det finns annat system för 2022 som är bättre.
Vi jämförde hantering runt e-fakturor i våra olika kommuner. I Stockholm gäller endast e-fakturor
för upphandlade tjänster. I Göteborg gäller det alla. Irene berättar att de i Helsingborg har en
lathund för att skicka e-faktura som även hänvisar till kontaktperson om någon behöver mer hjälp.

3. Plattform för BaS
Lisa har undersökt möjligheterna att ha ett BaS-team på Teams vilket inte är möjligt i nuläget. Vi
testar med Google-konto istället. Lisa lägger upp protokollen och annat där. De som har gmail kan
skicka mail till Lisa som gör en grupp. De som inte har kan skapa ett nytt. Google har också en
funktion som heter Meet. Vi bestämde att testa denna funktion på ett möte framöver.
Någon (inga namn nämnda) tyckte det verkade lite jobbigt att lära sig nytt….
Nytt motto: ”Testa först-spy sen”
4. Årsmöte
Årsmötestid bestämdes på förra mötet till den 15 april. Det vore fint med en inspirerande
föreläsning kopplad till årsmötet. Alla funderar runt detta. Ett förslag var ”Den kulturella hjärnan”
med Gunnar Forsell. Beslut om föreläsning tas på nästa styrelsemöte. Vi tänker oss föreläsning,
årsmöte och mingel efteråt. Irene skickar ut inbjudan men specificerar inte vem föreläsaren blir
utan detta kommer som en liten påminnelse längre fram. Anita gör årsredovisning och kollar med
revisorerna om fortsatt uppdrag. Irene tar kontakt med valberedningen för avstämning. Irene
skriver verksamhetsplan, Lisa och Irene hjälps åt med verksamhetsberättelsen.

5. BaS kulturpris
Vi pratar vidare om namnet på kulturpriset. Droppen känns inte helt bra. Anna-Carin kommer med
förslaget Basta och vi tycker alla det är ett lysande förslag.
Kulturpriset BaSta (obs med denna stavning för att betona BaS). Vi vill gärna få resten av
styrelsemedlemmarnas synpunkter så snart som möjligt. Efter det tar Irene kontakt med CBK.

6. Mötet avslutas

Vid datorn
Lisa Davis

