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Styrelsemöte 2020 09 07 
 
Plats: Digitalt eller fysiskt i MISAs lokaler, Kapellgränd 3 
Närvarande: Helena Peterson, Hanna Björklund och Anneli Aaltonen Krantz.  
Via Skype; Kerstin Björsson, Magnus Östling, Britta Johnsson, John Hayes, Camilla 
Lucchesi, Malin Lucchesi, Olle Norberg, Lina Karjel och Niclas Böhme. 
 
När: 15.00- 16.30  
 
§1. Godkännande av dagordningen och val av ordförande Helena Peterson,  
sekreterare Anneli Aaltonen Krantz och justerare John Hayes. 
 
§2. Kort genomgång av läget hos var och en. 
 
§3. Nästa års konferens (2021) – Kerstin ska kolla med FOMS om vi ska samarbeta med 
dem. Det även om att Kerstin kommer behöva lite hjälp med ”fältarbetet” kring konferensen.   
Platsen för konferensen är högst troligt Mosaikteaterns nya scen ”Telefonfabriken”. 
Datum bokas på nästkommande styrelsemöte med KoK. 
Helena kollar med valberedningen så de kan börja jobba inför Årsmöte.  
 
 
§4. Projekt på gång 
 
KulturBYRÅkraterna: 
Kulturförmedlingen – vi jobbar vidare på den - vi behöver flera profiler och önskar 
representationen från alla verksamheter som finns med i styrelsen med flera. Viktigt att vi 
hjälps åt med detta. 
 
Vi jobbar också vidare med vår kontakt i Örebro - Open Art och ska tillbaka dit och hålla 
workshop under höstlovet. 
 
Helena håller kontakt med ”Folk och kultur” för att få representation av målgruppen samt för 
att marknadsföra Kulturförmedlingen. Eventuellt blir Folk och Kultur digitalt 2021. 
 
Redovisning av projektet blir år 2021 - 11/2 på Telefonfabriken. Boka in datumet! 
 
Magasin Mosaik: 
Arvsfondsbeslut 16 september 2020 – vi ser fram emot detta och håller tummarna hårt 
och har en positiv känsla. 
 
 
§5.  Aktiviteter som är intressanta för KoK  
 
”Kulturplats Loses” 
Tillgängligt hotell och tillgänglig scen i Bollnäs för kulturevenemang av och med 
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målgruppen, Malin och Camilla jobbar med arvsfondsansökan både för lokal och 
verksamhetsprojekt. 
 
”FunkTunes”  
En digital öppen scen som livesänts på FB vid sju tillfällen.  
Funkisfestivalen, Musikschlaget, KoK, Fritid Stockholm med flera har samarbetat.  
Vi har kommit fram till att KoK ska göra en Arvsfondsansökan för att kunna fortsätta 
projektet. Niklas Böhme med flera jobbar med ansökan. Folkhögskolor runt om i Sverige blir 
viktiga samarbetsparter. Det går att fortsätta skicka in bidrag till Facebooksidan och få dem 
visade där även om inte FunkTunes har livesändningar inplanerade. 
 
 
Musikschlaget- Sundsvall 
10 årsjubileum i år – de fysiska deltävlingarna ställs in. Urvalet sker med jurygrupper utifrån 
inskickade filmer. 25/9 ska urvalet vara klart. 
Finalen är 7/11 och sker live, oklart med hur stor publik 
 
 
§6. KoKs Stipendium 2021 
Arbetsgruppen jobbar på.  
Anneli, Magnus, Camilla och Malin ingår i arbetsgruppen. 
Stipendium delas ut i samband med Årsmöte. 
  
 
§7. Ekonomi och medlemmar: 
 
Det finns ca 296 000 kr i KoK-kassan. 
Medlemsavgift för 2021 blir sänkt för organisationer från 1000 kr till 500 kr. 
För enskilda blir det oförändrat 100 kr. 
 
I dagsläget har vi 17 organisationer och 
45 enskilda medlemmar. 
 
 
§8. Övriga frågor – inga anmälda frågor 
 
 
§9. Nästa möte 23/10 klockan 10.00. 
 
 
Helena Petersson  John Hayes   
Ordförande   Justerare 
 
 
Anneli Aaltonen Krantz 
Sekreterare 


