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Styrelsemöte 20190917 
Plats: Mosaikteatern 
När: 9.00-12.00  
Närvarande: Helena, Anneli, Hanna, Britta, Niklas, Kerstin, Olle (skype). 
 
§1. Godkänna dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§2. Val av funktionärer  
Förra mötets protokoll justerat, finns på KoK:s hemsida.  
Kerstin valdes till sekreterare, Anneli till justerare. 
 
§3. Årsmöte 2020 
Senast sista maj ska årsmötet hållas enligt våra stadgar. Vi funderar på att ha ett enklare 
årsmöte i april och satsa ordentligt på en konferens 2020 i november. Projekt 
Konferensguiden tar slut sista oktober 2019 och har varit en resurs för att göra våra 
konferenser. Nu ändras det och föreningen kommer ha mindre resurser för att göra våra 
konferenser.  
 
Vi funderar på olika ställen att vara på: 
Göteborg: vi har fått en fråga från Anna Fallström från Konstkollektivet i Mölndal om vår 
nästa konferens. Det finns kontakt med Grunden Media och Mediabyrån. En kontakt finns 
också med Göteborgs symfoniorkester. Det vore bra om vi hittade en ”stabil” kontakt där. 
Kerstin kontaktar Anna Fallström och stämmer av. 
 
Sundsvall: Det är 10-års jubileum för Musikschlaget. Ålla-teatern skulle nog vara villiga att 
delta. Det är unt 50 deltagare och 150-200 tillresta i samband med Musikschlaget.  
 
Dalarna: vi skulle kunna göra en mini-konferens i samband med årsmötet. Leksand, Falun 
och Borlänge skulle kunna vara platser att vara på. 
  
Övriga alternativ: 

• Möjligt att samköra något i samband med FOMS rikskonferens? De har styrelsemöte 
nästa vecka och ska behandla frågan.  

• Vi vill ta hänsyn till SV:s interndagar kring Funktionsrättsfrågor så inte det krockar. 
 
Vi har olika alternativ och väntar på besked. Vi bordlägger frågan.  
 
Mandat som går ut 2020: Olle, Niklas, Kerstin, Malin och Camilla. Hur tänker vi kring våra 
mandat? Nita Lorimer i Lund är valberedningen detta år också. 
 
§4. Projekt på gång 
Konferensguiden 2.0  
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Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm är intresserade av att gå vidare med KG 2.0 
tillsammans med Konferensguidens deltagare. Vi ser att det vore logiskt att SV äger det 
projektet eftersom ett studiematerial ska utvecklas då och tas om hand om. 
 
Nationell Kulturtidskrift  
Mosaiktidningen har vuxit ur Mosaikteatern. De vill bli större. Frågan finns om KoK skulle 
kunna ta över Mosaiktidningen för att öka upplagan och bli rikstäckande. Tankar om att söka 
till Arvsfonden. Det saknas idag rutiner för större distribution av tidningen. En 
huvudredaktion finns i Stockholm och utgår från Mosaikteatern. I ett projekt kan vi bygga 
regionala redaktioner som arbetar tillsammans med huvudredaktionen och kan vara 
kontaktpunkter för KoK i landet.  
 

• Pappersmagasin: lättare för målgruppen att ta till sig den. Kan även digitaliseras. 4 
tidningar per år, ger underlag för att söka presstöd. Idag är det 2 nummer per år.  

• Nytänkande: hög kvalitet, redaktionen består av personer i målgruppen, mer bilder 
än text, spegla kulturhändelser i Sverige för internationellt. 

• Finns på: bibliotek, kulturinstitutioner, museum, prenumeranter.  
• Deltagarperspektivet: vad vill redaktionen skriva om. Det får inte bli personalens 

tidning. Avgränsningen är kultur. 
 
Styrelsen beslutar att gå vidare med att formulera en ansökan. Villkor är att KoK:s 
medlemmar ingår i redaktionen.  
Arbetet med göra Mosaiktidningen större börjar om vi får projektpengar. 
 
§5. Stipendium  
Arbetsgruppen med Malin, Camilla, Helena och Hanna har arbetat fram ett förslag på 
stipendium. Prissumma 5000 kronor och Malin kan göra ett personligt och unikt diplom som 
kulturarbetaren behåller. Vi vill ha ett vandringspris som vinnaren behåller ett år. 
 
Vi har gått ut med direkta frågor till verksamheter, men de har tackat nej. Vi har gått ut med 
en öppen fråga utan att fått svar. Vi går ut med direktfrågor och allmän efterlysning igen.  
 
Ett förslag på skiss/foto skickas till info@kulturochkvalitet.se  

• Tala om hur lång tid den tar att göra. 
• Det ska vara ett hållbart material.  
• Det ska finnas en plakett/möjlighet att skriva namn. 
• Deadline för att skicka en skiss är 10 december.  

 
Kerstin lägger upp efterlysning i kalendariet och på Facebook/Instagram.  
Vi ska gå ut separat med utlysning om att nominera folk till stipendium.  
 
§7. Stora Blå – Julkort och Kaffe – illustration 
Anneli tar kontakt med Anders Jalmeus på Stora Blå Kultur om julkort.  
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Kerstin har sökt kontakt med Alex Arquati på The Roots och fått besked om att han har gått 
vidare till studier. Hon ska söka kontakt igen för att ta reda på om samarbetet ska avslutas. 
 
§8. Ekonomi 
Vi har 157 642:- på kontot. Delar av det tillhör kulturbidrag vi fått från Stockholm och Örebro 
och ska användas enligt projektansökan.  
 
Resa utomlands för föreningens räkning.  
Styrelsen ställer sig positiv till ett internationellt resande som ger kunskap och stärker 
nätverk. Beslut tas i styrelsen från fall till fall.  
 
Principer: vi turas om, vi åker helst två för ökat utbyte, vi beslutar från fall till fall beroende 
på aktuell ekonomisk situation. En återrapportering ska ske till styrelsen efter resan.  
 
Kerstin och Hanna åker till Brighton 21-25 oktober för att delta i filmfestivalen Oska Bright 
där svenske Hugo Karlsson deltar med ”I and eye”. De kommer träffa representanter från 
huvudorganisationer Carousel. De kommer också träffa galleriet Outside In som har en 
konstnärsförmedling för att lära mer om hur de arbetar med den.  
Föreningen står för flygresa, logi och filmpass till Oska Bright totalt till en summa av: 6840:- 
 
Medlemsuppdatering  
15 organisationer och 29 enskilda medlemmar. Vi tar upp medlemsvärvning i början av året.  
 
§10. Om upphovsrätt för kännedom 
Det kan än idag uppstå problem för till exempel konstnärer inom daglig verksamhet. Alla har 
upphovsrätten till det som de har skapat. Det är skapandet i sig som är viktigt. Det har 
funnits och finns en kunskapsbrist på olika nivåer om vad som gäller. Här finns lagstöd för 
upphovsrätten till sitt verk:  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-
om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729 
 
http://www.kro.se/upphovsratt 
 
Det är viktigt att vi samlar ihop lagstöd och riktlinjer på Kulturförmedlingens hemsida för vad 
som gäller och vad som är bra att tänka på.  
 
§11. Övriga frågor  
Samla gärna in historier där folk känner sig/har blivit felaktigt behandlade av 
Försäkringskassan. Det skiljer sig väldigt mycket från platser och handläggare. På lång sikt 
vore det bra med en dialog med aktuella myndigheter. Helena vill gärna ha såna här 
berättelser skickade till sig.  
 
Rapport KulturBYRÅkraterna 

• Spacewalk är precis avslutat. Brett samarbete under Stockholm kulturfestival. 7 
verksamheter inblandade som har fallit väl ut.  
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• Korallrevet var i Hallsberg 26-27 augusti i samarbete med Kulturrummet AniAra. 
• Anneli jobbar med en marknadsföringskurs tillsammans med Thomas ”Mr Positive” 

Fogelholm.  
• Kerstin deltar i Sharemusic Symposium 3 oktober.  
• Anneli med en konstnär från Inuti ska hålla en konstworkshop i Luleå 19-20 oktober. 
• Finalen i Musikschlaget är lördagen 9/11. Inuti har vernissage fredag 8/11 på galleri 

Sjögatan Sju. Vi vill försöka bygga ihop programmen på något vis. 
• Vi har föreslagit ett samarbete till Göteborgs Symfoniker med poeten Sayam Chortip 

på Grunden. De ska undersöka möjligheten att medverka i höstens Relaxed 
Performance. 

• En nätverksträff på tema musik i Skåne där vi lärde känna varandra 13/9. Vi ska följa 
upp träffen, mycket uppskattad av deltagarna. Önskan om musikkonferens och 
kanske ett samarbete med Startist och deras artistbank.  

• Vi besökte Open Art i Örebro och nu kommer Open Art på besök till Inuti. 
Amatörteatergruppen Vita Svanen i Örebro på besök till Mosaik och Medis5. Kerstin 
jobbar med att skapa underlag och en projektansökan för en kulturproducerande 
daglig verksamhet i Örebro. 

• Det kommer besök från Eskilstuna kommun till Medis5 för att lära sig mer om ”Vägen 
till scenen”. Det är en utbildningsdag. 

• Filmvisning Colegas 6 oktober i samarbete med Skarpnäcks kulturhus och Nisti Stêrk 
från Stêrk production. Det kommer bli film, samtal och fika. Nisti arbetar med 
produktionen av en liknande svensk film. 

 
§12. Nästa möte 
22 november 10.00-11.30 via Skype eller på plats i Stockholm.  
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Ordförande     Justerare  
Helena Petersson   Anneli Aaltonen-Krantz 
 
 
_______________________ 
Sekreterare 
Kerstin Björsson 
 


