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Styrelsemöte 2020 06 08 
	
Plats: MISAs lokaler, Kapellgränd 3 
Deltar på Skype: Magnus Östling, Camilla Lucchesi, John Hayes, Kerstin Björsson,  
Malin Lucchesi, Olle Norberg 
På plats: Hanna Björklund, Helena Petersson, Anneli Aaltonen Krantz 
 
Anmält förhinder: Britta Jonsson, Niklas Böhme, Carl Doolke och Lina Karjel 
 
När: 15.00- 16.30  
 
§1. Godkänna dagordningen, val av ordförande Helena Petersson, val av sekreterare Anneli 
Aaltonen Krantz, val av justerare Hanna Björklund. Protokollet justeras också av ordförande. 
 
§2. Kort genomgång av läget hos var och en. 
 
§3. Presentation av Hanna Windarp, anställd på Kansliet i KB-projektet. Hanna kommer från 
MISA jobbar med kansliet KoK på halvtid. Stort fokus på Kulturförmedlingen. Hanna 
Windarp finns med i Kulturförmedlingen där man kan se hennes konst. 
 
§4. Nästa års konferens 2021 – kan vi vara på Sjöhistoriska som vi planerat för 2020? Kan vi 
också ha samarbete med FOMS som planerat för 2020? Vi diskuterar att ha kommande 
konferensen på Mosaikteaterns nya scen. Kerstin ställer frågan till FOMS. Förslaget är att vi 
har tema dans med ”DansVariationer” och design med ”Kulturlabbet” från Göteborg.  
Malin lämnar ett förslag på tema dans med Destiny af Kleens dansföreställning, den skulle 
kunna vara kvällsunderhållning under konferensen, föreställningen heter ”Du och jag”. 
Kan vi också besöka Sjöhistoriska under konferensdagarna, önskemål från John. 
  
§5. Stipendium, konstverk, ”diplom” och vandringspris, rapport.  
Det var roligt att dela ut, men tyvärr fanns det en del teknikstrul.  
Det var högtidligt och fint under prisutdelningen.  
God kontakt med Britta Jonsson från See my art i Leksand, det var de som gjort 
vandringspriset.  
SV har delat evenemanget på sociala medier och vi har fått positiv respons. 
 
Har vi en ny arbetsgrupp för att arbeta fram stipendiat för 2020?  
Malin, Camilla, Anneli och Magnus tackar ja till att bilda arbetsgrupp för stipendiat. 
 
 
§6. Projekt på gång 
KulturBYRÅkraterna 
Kulturförmedlingen - förbättringar av de tekniska funktionerna tillsammans med Kreativa 
byrån, Örebro.  
Vi har besökt dagliga verksamheter i Uppsala, gjort hembesök samt haft support via Skype.  
Vi skickar också ut mail till alla medlemmar och övriga kontakter i nätverket. Vi vill 
uppmana alla medlemmar att skapa profiler i Förmedlingen för att få ett rik och spännande 
utbud. 
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Folk och Kultur skulle kunna vara en plats för avslutning och redovisning av projektet,  
det finns fördelar och nackdelar med att medverka där, mycket folk och myller av aktiviteter. 
Kan vara svårt att ta plats så detta är kanske inte toppenbra miljö för projektpresentation. 
KulturByråkraterna ska ha möte i augusti för att planera avslutningsprojektet.  
 
Folk och Kultur söker just nu praktikanter, kan vara intressant för någon av våra medlemmar.  
 
KulturByråkraterna samarbetar med Open Art, där ska vi göra workshop 22-23/6 för att testa 
hur ett samarbete kan fungera, detta sker under Open Arts aktivitetsvecka. Detta är också ett 
samarbete med Textilgruppen i Växjö som bidrar med färgade textilremsor. 
 
Magasin Mosaik – beslut 16 september 2020. Oklart kring om vi utmanar en ogynnsam 
konkurrens med andra magasin. Detta ska redas ut inför beslut i september.  
 
§7. Aktiviteter som är intressanta för KoK: 
  
FunkTunes – digital öppen scen, fem avsnitt sänds på onsdagar 13.00, utvärdering 11/6 - hur 
vi kan gå vidare med detta?  
Ett samarbete mellan Musikschlaget, Funkisfestivalen, KoK, Furboda folkhögskola samt 
Stockholms Stad. 
Hanna Windarp på KoK kansli har gjort loggan. 
FunkTunes har en egen Facebook sida där avsnitten kan ses.  
	
Musikschlaget har fått ett Arvsfondsprojekt tillsammans med Folkets hus och parker, i korta 
drag går det ut på att utbilda arrangörer för att anordna musiktävlingar. Projektet presenteras 
på Arvsfondens sida under kommande vecka. Namnet på projektet - ”Musikschalget 
arrangörslyftet”. 
Pernilla Eurenius är kontaktperson på Folkets hus och parker. 
 
EOA hade sitt årsmöte 4 juni 2020 – KoK är medlem. Helena deltog i mötet. Kerstin kommer 
att lägga ut info om föreningen på vår hemsida. Här finns många intressanta europeiska 
kontakter inom konst. 
 
Musikschlaget- Sundsvall, fyller 10 år i år. Förhoppningsvis kan vi på något sätt delta i 
firandet.	  
 
§8. Ekonomi och medlemmar,  
Medlemsavgift 2020 100 kr/enskild, 1000 kr för organisationer. 
Ny avgift 2021 - 100 kr/enskilda, 500 kr för organisationer. 
 
I dagsläget 55 medlemmar, 38 enskilda, 17 organisationer. 
 
Ekonomin är god - föreningen har i dagsläget ca 225 000 kr, då är inte Arvsfonsprojektets 
budget för KB inräknat. 
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§9. Övriga frågor – John rapporterar om ett eventuellt kommande projekt -  
 ”Från Ystad till Haparanda”, kan sökas från Postkodlotteriet eller Arvsfonden. En inventering 
av vilka verksamheter finns för vår målgrupp. Både fritidsverksamheter och dagliga 
verksamheter. Vad erbjuder kommuner och organisationer? Vilka är aktörerna? Vad finns det 
att göra för målgruppen?  
Det är många gånger svårt att hitta kommunala verksamheter och verksamheter som finns 
inom större organisationer, till exempel Nytidas verksamheter.  
John skickar ut ett litet utkast kring detta projekt. 
	
 
§10. Nästa möte 7/9 - 15.00 – 16.30. 
	
	
Justerat: 
 
 
 
Justerat: 
 
 


