
 

 

Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 210909 

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

Anita Risberg, Lisa Davis. 

 

1. Mötet öppnas 

Vi börjar med att gå igenom föregående protokoll.  

2. Möten 

Nästa digitala styrelsemöte blir torsdag 14 oktober 11-11.30 för en kort avstämning inför 

Stockholmsdagarna. Lisa kallar till teams-mötet. Inplanerade övriga digitala möten under hösten 

är 25/11 och 9/12(inför årsmötet). I Stockholm bestämmer vi om vi ska behålla båda dessa 

mötestider. Anna-Carin kollar upp om vi kan sitta i Kulturskolerådets lokaler under vår fysiska träff  

28-29/10. Om inte kan vi vara hos Susanna alternativt A-C:s mammas lägenhet.  

3. Fb 

Lisbeth har uppdaterat Fb-sidan så när på en länk som hon ska kolla upp. 

4. Spotlight på 

Hur ska vi jobba för att få medlemmarna mer engagerade/delaktiga i BaS? 

Detta var ett förslag som skulle kunna tas upp som ett tema för höstens Spotlight på. 

Vi spånar vidare på Stockholmsträffen över fler teman. Bra om vi alla kan hjälpas åt att initiera 

träffar. 

5. Ekonomi 

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

 

6. Föreläsningar 

Eftersom ekonomin är god diskuterar vi olika föreläsningar. Dels för nästa årsmöte dels en digital 

föreläsning utöver detta. Är alla trötta på digitala föreläsningar? Vi tror att om den är tillräckligt 

lockande och intressant kan det ändå finnas intresse hos medlemmarna. Kanske en digital 



föreläsning i jan-feb som inspiration inför årsmötet?  

Förslag Monica Gustafsson kring Barnkonventionen och barnperspektiv. 

Vad kommer våra medlemmar behöva? 

Var befinner vi oss kulturpolitiskt nästa år som dessutom är valår? 

Frågor att ta med och klura vidare på. 

 

7. Övrigt 

Hur har två år med Covid påverkat barnen och hur kan vi arbeta vidare och bli bättre? 

Susanna berättar om ett pågående projekt i Botkyrka där barn och unga i bild m.m. får gestalta  

Året 2020 var året då jag …..Hittills har det kommit in 50 bidrag. Kanske sker det liknande projekt 

i flera kommuner. 

Svenskt Barnbildarkiv har även de efterfrågat och fått in många bilder under pandemin 

om hur barn och unga upplever Corona. Viktigt att belysa barns perspektiv och uttryck runt detta. 

Kanske kan vi ha någon form av utställning med verken från Botkyrka eller SBBA? Lisbeth 

kontaktar SBBA. 

Hur arbeta med barns delaktighet? 

Anna-Carin kollar upp hur Kulturskolerådet arbetar runt detta. 

Basta-priset 

Eftersom vi inte kan ha prisutdelning av vårt kultur-pris på CBK kan vi undersöka om det skulle 

kunna gå på Bibu. Alla närvarande på mötet tycker det vore bättre och ge mer tid för 

nomineringar att ha utdelning varannat år istället för varje som vi beslutat tidigare. 

 

8. Mötet avslutas 

Vi längtar efter att ses fysiskt igen. Snart så! 

  

 

 

 

Vid datorn 

Lisa Davis 

 


