Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 210617
Närvarande: Anna-Carin Uggla, Irene Grahn, Lisbeth Sommarström, Susanna Freund Widman, Jobs
Sara Thiele, Anita Risberg, Lisa Davis.

1. Mötet öppnas
Mötet startar med en liten runda och nulägeskoll. Alla har väldigt mycket nu inför
sommarlovsaktiviteter och en höst med förhoppningsvis en tillbakagång till det mer ”normala”.
Lisbeth bidrar till nytt ord till nyordslistan med att hon har ”hjärnkrull” i dessa hektiska tider.

2. Möten
Nästa digitala styrelsemöte blir torsdag 9 september kl 11-12. Vi fortsätter våra digitala möten på
torsdagar men lite mer sällan än tidigare. Ibland får vi kanske byta mötestid när det krockar med
annat. Vi spikar vårt nästa fysiska möte till 28-29 oktober lunch-lunch i Stockholm. Susanna kollar
upp om det finns någon spännande föreställning eller annat för torsdagskvällen. Irene tar kontakt
med CBK för ett eventuellt möte med dem. Helst på fredagen om möjligt. Anna-Carin kollar efter
det upp lokal där vi kan vara under resterande tid. Eventuellt Kulturskolerådets lokaler på
Hornsgatan. Övriga digitala möten under hösten 25 november och 9 december. På
decembermötet checkar vi av inför årsmötet. Irene kallar till dessa möten i god tid så vi får in
dessa i våra kalendrar.

3. Fb
Flera av länkarna till medlemssidorna är inaktuella eller leder endast till respektive kommuns
startsida. Lisbeth kollar upp alla länkar och kontaktar medlemmarna i dessa fall. Bra om vi i
styrelsen kan lägga upp tips och/eller små nedslag från våra verksamheter på Fb så vi får igång

ett flöde där och förhoppningsvis mer inlägg från övriga medlemmar. Detta läggs som en punkt
på första mötet i höst.
4. Spotlight på
Efter ett lyckat första digitalt Spotlight-möte funderar vi alla framöver på fler teman som vi skulle
initiera till och hoppas på fler idéer från medlemmarna. Ett förslag är marknadsföring kontra
identitet när många kommuner går mot enhetlighet med mallar m.m. när det kommer till
marknadsföringen. Vad gör det med oss och vår identitet som verksamhet, institution,
arbetsplats?

5. Ekonomi
Eör närvarande finns det 92.676 kr i kassan. Läget ser alltså väldigt gott ut.

Övrigt
Samtal om pedagogiskt forum och hur vi ser att Kulturskolor generellt utvecklats till att fokusera
mer på värdegrund. Förslag kommer på föreläsning om barnrättsperspektiv - barnensperspektiv.
Vi funderar vidare på intressanta föreläsningar och tar upp det på mötet 9 september. Matilda,
Irenes efterträdare på Dunkers Kulturhus kommer att bli representant/kontaktperson på Dunkers
för BaS. Irene skickar en sommarhälsning till alla medlemmar från styrelsen.

6. Mötet avslutas
Vi önskar varandra en riktigt fin sommar!

Vid datorn
Lisa Davis

