
 

 

Protokoll för BaS styrelsemöte digitalt 220317 

Närvarande: Anna-Carin Uggla, Irene Grahn, Lisbeth Sommarström, Susanna Freund Widman, Jobs 

Sara Thiele (del av mötet), Anita Risberg, Lisa Davis. 

 

1. Årsmötet, handlingar, kallelse, valberedningsnytt 

Årsmöte hålls på Fredriksdal den 17 maj kl 17.30-18.30. Bibus invigning med inledning av 

kulturministern börjar kl 16 i Konserthuset. Start för invigningen kan bli framflyttad. Invigningen 

är planerad till runt en timme. Det är ca 20 minuters promenad från centrum till Fredriksdal för 

den som vill promenera. Det går annars bussar dit i närheten av konserthuset. Efter årsmötet 

bjuds medlemmarna på middag på Fredriksdal. Förhoppningsvis kan pedagogerna på Fredriksdal 

berätta lite om sin verksamhet innan middagen vid 19.45. Bra att tipsa de som kommer att lägga 

av sig packning på hotell/vandrarhem om möjligt innan årsmötet. Vi pratar mer om logistik m.m. 

när vi ses på mötet i april i Stockholm. Först skickar vi en kallelse till årsmötet både per mail, 

websida och Fb och efter det mailar vi ut karta och mer info till de som anmält sig. Lisbeth och 

Irene fixar kallelsen och info+karta. Fråga om eventuella motioner ska också vara med och 

stadgarna bifogas till kallelsen. Så fort detta är klart skickas kallelsen ut dock senast tre veckor 

innan årsmötet. Ska vi ha bara ha formalia och även diskussionspunkter på årsmötet?  

Revisionsberättelsen tas upp på årsmötet. Verksamhetsplanen är ju ett förslag på vad som kan 

göras nästa år. Det är bra om också denna skickas ut innan årsmötet.  

2. Valberedning 

Platsen som ordförande är ännu inte tillsatt. Vi får alla försöka hjälpas åt att tipsa valberedningen 

om eventuella kandidater. Vi behöver också under året som kommer lobba för fler 

styrelsemedlemmar/suppleanter och någon som kan tänka sig ”kassör-skapet” från 2023 efter 

Anita. 

 

3. Seminarieupplägg 

En liten runda där alla berättade vilket gensvar som blivit angående rundabordssamtalet på Bibu.  

Vilka intresserade har vi? Alla har vi ännu inte kontaktat eller fått tag på ännu och en del har inte 

möjlighet att vara med. Lisa Frid på Drömmarnas Hus, Lotta Korths Kulturskolan i Höganäs vill 



gärna vara med om det är möjligt. Lina Jensen, Lunds kulturförvaltning kan vara med, Kultur 

Crew kan inte vara med vid bordet eftersom de har en egen punkt. Några ungdomar från 

Strängnäs kulturskola kanske kan vara med. Kan vi i så fall bidra med hälften av resekostnaden+ 

logi för en natt? Sara skickar med lite info om verksamheten på Asken. Sylwia och Irene hälsar 

välkommen gemensamt till programpunkten. Sylwias del ligger först och därefter är dags för vår 

del. Susanna tipsar om en film som handlar om en ung flicka från Botkyrka om att växa med ungt 

arrangörsstöd. Kanske kan filmen inleda vår del av programpunkten. Susanna kollar upp. Anna-

Carin modererar samtalet och Susanna, Lisbeth och Irene (om hon inte är upptaget av annat på 

Bibu) sitter i publiken och kan också delta med i samtalet. Irene hör med Bibu om rekvisita: Röd-

vitrutig duk, kaffekoppar, kaffekanna/termos, kaffe och kakor. Det som inte Bibu har fixar Anna-

Carin. 

 

4. Kulturpriset Basta 

Det kommer att vara en liten prisceremoni under kvällen på Bibu där Irene skulle kunna flagga för 

BaSta-priset och att det kommer att delas ut 2024. Vi vet inte om blir en uppföljning som vi 

tidigare tänkt varannat år. Det är bättre att ta en utdelning i taget och utvärdera därefter. 

Förhoppningsvis blir det uppskattat och Bas har ekonomiska förutsättningar så det kan bli en 

fortsättning. Eftersom vi tidigare har beslutat att köpa in fler priser av Sara, konsthantverkare och 

även styrelsemedlem, håller vi fast vid detta. Vid denna punkt har Sara lämnat mötet och vi 

diskuterar rimlig ersättning för de tre BaSta-priserna. Vi enas om 9.000 kr för alla tre. Lisa 

kontaktar Sara för att stämma av om detta. Övriga kostnader runt prisutdelningen 2024 tänker vi 

oss att Bas står för följande: 

Kostnad resor för jurysammankomst           5-10.000 kr 

Hotell               ”        ”                       ca 7.500 kr 

+ kostnad för pristagare, pris m.m                  Totalt ca 30.000 kr 

 

Vi har en intäkt för medlemskap på ca 40.000 kr.  

5. Kulturrådets rapport och aktivitetsläget 

Irene har inte hört något om möte med kulturministern, men väntar svar från Torgny.  

Kanske finns det chans och tillfälle att höra sig för om detta på Bibu? 

 

6. Möten 

Nästa möte är vårt fysiska lunch-lunchmöte 7-8 april i Stockholm. Vi ses kl 12 den 7:e och äter 

lunch på Katarina kyrkas lunchställe, Högbergsgatan 15 (ingång under flaggan). Susanna kollar 

upp om det finns något rum där vi kan ha möte i. Vi kan annars vara i Anna-Carins mammas 

lägenhet som också ligger på Söder. Vi satsar på att ha ett fysiskt styrelsemöte per termin. Övriga 

möten blir digitala förslagsvis en gång i månaden. 

 

7. Mötet avslutas 

Snart ses vi! 

 

      Vid datorn 

      Lisa Davis 

 


