Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 220210
Anna-Carin Uggla, Lisbeth Sommarström, Susanna Freund Widman, Anita Risberg,
Irene Grahn, Sylvia Carlsdotter
1. Mötet öppnas
Idag har vi besök på vårt digitala styrelsemöte av Sylvia Carlsdotter, kulturskolechef i
Simrishamn, barnrättsstrateg och föreläsare.
2. Bibu
Ungdomsprojekt
Assitej har ett ungdomsprojekt med framför allt urbefolkningsungdomar men även andra
från Norden. Fyra deltagare från Sverige och två från varje land i övriga Norden kommer
att medverka på Bibu. Irene och Anna-Carin kontaktar olika Estet-program för att hitta
ungdomar som kan vara intresserade av detta.
Seminariet
Ska programpunkten delas mellan BaS och Sylvia eller göras gemensamt?
Detta bollades fram och tillbaka. Till slut bestämdes att vi enas under
en punkt/titel men att Sylvia inleder med en introduktion för programpunkten och vad det
innebär att ha ett barnrättsperspektiv. Hur säkrar man upp artisters/konstnärers
förhållningssätt, bemötande ur ett barnrättsperspektiv? Hur arbetar Musik i Syd ur ett
ledarskapsperspektiv med dessa frågor m.m.
Därefter kommer BaS del med ett rundabordssamtal med förhoppningsvis medlemmar
från ett par olika verksamheter runt om i landet som kan dela med sig av hur de har
arbetat med att skapa förutsättningar för inflytande och medskapande ur ett
barnperspektiv. Kanske någon verksamhet har barn/ungdomar som vill följa med och
berätta? Det kan vara tillfällen som fungerat väldigt bra eller tillfällen där allt gått käpprätt
åt andra hållet. Anita har skickat ut medlemsregistret där styrelsen hjälps åt och ringer
medlemmarna i våra respektive regioner för att höra vilka som är intresserade att
medverka. Förhoppningsvis återkopplar flera med vad de kan bidra med och styrelsen
väljer sedan ut ett lagom antal.
Till varje programpunkt behövs ca 60 minuter + lite tid för bensträckare. Irene kollar upp
om det går att utöka tiden från 90 till 120 minuter.
Anna-Carin och Sylvia träffas i början på nästa vecka för att enas om gemensam text
och titel för programpunkten. Alla spelar roll är titelförslaget men eventuell något mer.
Det behövs även en godkänd bild som kan funka till programmet. Lisbeth kollar upp i
BaS bildbank. Loggan kan också skickas in om den ska vara med i något sammanhang.

4. Övrigt
Lisbeth berättar om ett tillfälle då ungdomar fick var med och lyssna på Kulturtinget och
därefter sammanfatta och reflektera över det som sagts. Väldigt bra idé tyckte vi alla.
Kanske något för festen på Bibu? På festen kommer också presentationen av BaStapriset ligga. Vi når förmodligen fler där än på själva invigningen.

5. Mötet avslutas
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