Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 210520
Närvarande: Anna-Carin Uggla, Irene Grahn, Lisbeth Sommarström, Susanna Freund Widman, Jobs
Sara Thiele, Anita Risberg, Lisa Davis.

1. Mötet öppnas
Mötet startar med ett konstituerande möte (se separat protokoll).

2. Prioritering
Vad ska vi prioritera framöver i styrelsen? Vi ska så klart fortsätta att förbereda för BaS kulturpris
Basta 2022 men utöver? Vi spånar högt och lågt. Vad behövs lyftas fram? Delaktighet, barnens
rättigheter, kultur i skolan, hur blir det med Skapande skola, vikten av både eget skapande och
kulturupplevelser, estetiska lärprocesser, hur arbetar vi med kreativa processer m.m. Förslag på
framtida föreläsare inom ett par av dessa ämnen: Paul Collard och Anna Berg. Till nästa möte
uppdaterar vi oss på verksamhetplanen och beslutar om hur vi går vidare.

3. Möten
Nästa digitala styrelsemöte blir 17/6 kl 11-12. Då bokar vi också in ett möte i september. Förslag
för nästa fysiska träff är lunch-lunch 28-29/10 i Stockholm. Två ur styrelsen behöver hotell då, de
andra löser det själva. Vi tycker alla det vore roligt med någon spännande föreställning eller annat
på torsdag kväll tillsammans (som vi betalar själva). Vilka skulle vi kunna träffa någon av dessa
dagar? Kulturrådet, CBK? Vi funderar till nästa möte. Framöver tänker vi oss som tidigare träffas
fysiskt med två styrelsemöten per termin sept, dec, feb och juni förutom årsmötet. Ett möte av
dessa på vår resp. höst förläggs förhoppningsvis hos några av medlemmarna och deras
verksamheter ute i landet. De andra blir av logistiska skäl i Stockholm.

4. Handlingsplaner
Anita efterlyser goda exempel på handlingsplaner då de omarbetar sin i Skellefteå.
Förslag på att även efterlysa bland övriga medlemmar på Fb och/eller mail.

5. Spotlight
Anna-Carin berättar om den lyckade digitala Spotlight-träffen om sommarlovsmedel
förra veckan som ledde till intressanta samtal. Lite om detta är utlagt på Fb.
Vi försöker hålla igång Spotlight med andra teman framöver och hoppas att fler medlemmar hakar
på och även initierar med ämnen att samlas kring.

6. Övrigt
Matilda Dahl kikar in på mötet och säger hej. Matilda är Irenes efterträdare på Dunkers kulturhus.
Vi hoppas att få se mer av henne framöver.!
Lisbeth fortsätter att sköta Fb och websida som tidigare.

Vid datorn
Lisa Davis

