Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 28 januari 2021 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
(Innan egentliga uppstart av mötet blev lite omvärldsbevakning se punkt 5)
Irene förklarar mötet öppnat.
2. Vidare med ”Filurpriset”. Slutföra kriterieprat, procedur och namn.
Kriterierna godkändes så här långt. Nu tar Irene dessa vidare till CBK för att se om de har något
att tillföra eller andra synpunkter. Formuleringen kommer också att tas upp på vårt årsmöte för
att sedan slutligen spikas. Utdelning av priset kommer att starta 2022. Viktigt och bra om vi kan
få ha prisutdelningen på CBK eller BiBu för att uppmärksamma BaS. Namn på priset: Vi spånar
vidare tillsammans för att hitta ett namn med lite mer tyngd än Filurpriset. Förslagen haglade spm
BaSalt, BaS Kulturpris, Kulturfilurpris, Spotlight, Barnkulturpriset BaS, BaS-kulturpriset m. fl.
Till slut kom förslaget Droppen där vi fann många kopplingar/ordspråk. ”I varje droppe finns ett

helt hav”, Droppen som urholkar stenen” , ”Droppen som får bägaren att rinna över”, ”Du är inte
bara en droppe i havet. Du är hela havet i en droppe” Det sista av Rumi, persisk poet.
Vi låter namnen landa och funderar till nästa möte.
3. Kolla sändlistan - medlemsavgiften?
Har Anita fått det uppdaterade medlemsregistret? Lisa kollar.
4. Årsmöte
Beslut togs att datum för årsmötet blir 15 april kl 15-16. Lisbeth lägger ut ”save the date” på Fb
och hemsidan. Irene förbereder utskick.
5. Omvärldsbevakning 2
Mötet startade med hur olika förutsättningarna ser ut på olika kulturskolor. Att
kulturskolepedagoger nu håller i Skapande Skola-projekt tvärt emot vad ursprungsidéen
om att detta skulle ge arbetstillfällen för frilanskonstnärer av olika slag diskuterades. Svårt att få
delaktighet från start i Skapande skola-projekt eftersom det är så lång framförhållning från
ansökan till själva projektstart. Däremot kan kulturskolepedagoger m.fl. samla in önskemål från de
barn/ungdomar de träffar.

6. Vårens möten
Vi fortsätter med torsdagsmöten varannan vecka tills vidare. Irene skickar kallelser.
7. Mötet avslutas
Iréne förklarar mötet avslutat.
Vid datorn
Lisa Davis

