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Styrelsemöte 2019 11 22 
Plats: Inuti Galleri, Västerbroplan, Rålambsvägen 12, Stockholm  
Närvarande: Helena, Anneli, Hanna, Kerstin, via länk Olle, Britta, Malin, Camilla. 
 
När: 10.00-11.30  
 
§1. Godkänna dagordningen 
Ja 
 
§2. Val av funktionärer  
Ordförande Helena, sekreterare Anneli, justerare Kerstin 
 
§3. Årsmöte 2020 
Plats: Sjöhistoriska museet, Stockholm.  
Program: Konferensprogram i samarbete med föreningen FOMS. Förslag på två 
programpunkter, tema design och dans.  
Design: Kontakt med ”Papperian” och Textilgruppen från Växjö, de har samarbetat med IKEA 
och vi har bett dem komma och berätta om sitt samarbetet. Vi har också haft kontakt med 
Dans: Dansvariation som skulle komma och berätta om sitt Arvsfondsprojekt och hålla 
workshop. De utbildar danscoacher som leder dansgrupper för målgruppen personer med 
funktionsnedsättningar. 
Tid: 25/3 onsdag, 13-17 konferensprogram, årsmöte före konferensen, kl 10.00-12.00. 
Valberedning: Nita Lorimer är orförande i valberedning, hon kommer att kontakta de som är 
i tur att avgå för att se vilka som vill fortsätta. 
 
 
§4. Projekt på gång 
KulturBYRÅkraterna  
Kerstin berättar om ”Kulturförmedlingen” som är under uppbyggnad, viktigt att vi som är 
medlemmar går in och registrerar oss ”Skapa profil”. 
Anneli berättar om konstworkshops i Luleå Kulturens hus arrangerat av KB.  
KB har också besökt Musikschlaget och imponerats av det proffsiga arrangemanget. 
KB jobbar även med en marknadsföringskurs, en studiecirkel, för målgruppen, tillsammans 
med SV. 
 
Vi ska kontakta av Filmfestivalen i Stockholm för att eventuellt få till en visning av ”Oska 
Bright” i Stockholm. Detta efter tips från fritidskonsulent Jenny Åhsberger, Stockholm stad. 
 
Södertälje kommun har kontaktat KoK för att få stöd i att arrangera utbildning, 
föreläsningar, workshops och utställningar av och med målgruppen. Konsthallen i Södertälje 
skulle vara värd för detta. 
 
Mosaiktidningen 
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Utvecklingsarbete och samtal om tidningen pågår. Det kommer att bli en arvsfondsansökan 
kring att utveckla en digital och en pappersvariant av kulturtidning med 4-5 lokala 
redaktioner runt om i Sverige. Tills vidare är Stiftelsen Mosaik ansvarig för utgivning av 
tidningen. 
 
Annat 
Malin har uppdrag av Bollnäs bibliotek att se över tillgänglighet utifrån sin autismdiagnos, 
detta kan hon också göra som representant för KoK. 
 
Musikschlaget, Funkisfestivalen, Startist, Funkistalang med flera– det är många som arbetar 
för en scen där målgruppen kan ta plats. Föreningen KoK håller kontakt med flera av dem, vi 
lär av varandra och gläds åt utökat scenutrymme. 
 
Malin och Camilla skriver på en ansökan för att rusta upp ett kulturhus för målgruppen, 
utanför Bollnäs. Man samarbetar med intresseföreningar typ ABF; FUB, Attention med flera. 
 
§5. Stipendium och Vandringspris  
10/12 är sista datum att föreslå stipendiat – om det inte kommer in ett förslag får 
stipendiegruppen utse en stipendiat. Malin har lovat att skapa ett konstverk som kan 
användas som diplom och eventuellt också som vandringspris för stipendiat. 
 
§6. Besök i Brighton 
Hanna och Kerstin rapporterar från resan till filmfestivalen Oska Bright. Mera info finns på 
hemsidan, blogg, Kulturbyråkraterna. Kerstin har också mailat ut en rapport. 
 
§7. Medis 5 – Julkort  
Nils på Medis5 jobbar fram ett kort som vi kan använda på sociala medier, Nyhetsbrev med 
mera. Det blir ett kort som kan användas digitalt. 
 
§8. Ekonomi och medlemmar 
16 organisation, 31 enskilda totalt 47 medlemmar. Bra jobbat! 
Föreningen har drygt 140 000 i likvida medel. 
 
§9. Övriga frågor  
 
§10. Nästa möte 
Nästa möte 20/1 2020, klockan 10.00 
 
_________________________  __________________________ 
Helena Petersson, ordförande   Anneli Aaltonen Krantz, sekreterare 
 
 
_________________________ 
Kerstin Björsson, justerare 


