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Styrelsemöte 2020 10 23 
	
Plats: Digitalt eller fysiskt i MISAs lokaler, Kapellgränd 3 
Närvarande: Helena Petersson, ordförande, Hanna, Björklund, justerare,  
Anneli Aaltonen Krantz, sekreterare,  
Via Skype; Kerstin Björsson, Magnus Östling, Niklas Böhme, Britta Jonsson,  
Camilla Lucchesi, Lina Karjel, Olle Norberg, Malin Lucchesi och John Hays 
 
När: 10.00- 11.30  
 
DAGORDNING 
 
§1.  Godkännande av dagordningen, val av mötesfunktionärer. 
 
§2.  Kort genomgång av läget hos var och en. 
 
§3.  Konferens och Årsmöte 2021. Förslag att ha samma program som år 2020 

inställt program. Erbjuda FOMS medlemmar att delta. FOMS kommer att ha sin 
konferens digitalt.  
Förslag 17/3 från klockan 11.00 med lunch, konferens på eftermiddagen. 
Sittning med styrelsen på kvällen 17/3. Årsmöte förmiddag 18/3. Föreningen har 
möjlighet att bekosta resa och uppehälle för styrelsemedlemmar. 

	
 
§4.  Projekt på gång 

KulturBYRÅkraterna – slutredovisning den 11 februari med början 13.00, på 
Telefonfabriken. Vi uppmanar styrelsemedlemmar att tänka till kring sitt 
nätverk, vilka kan tänkas vara intressanta att bjuda in? Hör av er till oss och 
lämna kontaktuppgifter. 
 

 Magasin Mosaik positivt beslut för 3-år med början 1:a oktober 
Huvudredaktionen i Stockholm har redan haft möten och startat upp sitt arbete.  
Tidningen ska komma ut med fyra nummer/år.  
Första numret kommer i mars 2021.  
16/11 13.30 digitalt stormöte med alla redaktioner. 

  
§5.  Kerstin lämnar styrelsen och blir tjänsteman – Arvsfondens önskan relaterat till 

Magasin Mosaik. 
 Kerstin kan fortsätta att teckna firma, styrelsen godkänner det. 

Kerstin får också attesträtt av styrelsen. 
Vi väljer en ersättare för Kerstin på kommande Årsmöte.  
Till dess är vi 12 personer i styrelsen och ordförande har utslagsröst. 
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§6.   Aktiviteter som är intressanta för KoK: 
  

Funktunes – projektansökan, Niklas och Kerstin informerar om hur långt man 
kommit. Man jobbar på och ska snart besluta sig för datum för sammanställning 
av ansökan till Arvsfonden. Furuboda Folkhögskola är en av samarbetspartnerna. 
 

  
Musikschlaget – Sundsvall, framflyttat till 30/1 2021 

 
Kulturplats Loses – Bollnäs (https://finnskogsteatern.weebly.com) Camilla och 
Malin informerar om projektet. Med fokus på en tillgänglig kulturscen för alla. 
Man söker lokalstöd och verksamhetsstöd. 

 
Scen.se, Malin Lucchesi har jobbat med detta. Malin tycker att projektet har 
varit bra, men det har varit vissa svårigheter, bland annat en föreställning med 
en känsla av ”påtvingad” fysisk kontakt. Helena skickar ut en länk till projektet 
för att kunna ta del programmet digitalt.  
2-3/11 har man livesändning. 

 
Folk och kultur i Eskilstuna. Helena har haft kontakt med dem. De är mycket 
intresserade av Konferensguiden. Besökare kommer att kunna delta gratis 
digitalt. Arrangörer får betala för deltagande, KoK kan stå för kostnader om 
någon av våra medlemmar vill delta med inslag som stämmer med föreningens 
målsättning.  
Helena förslår att vi tittar på hemsidan och funderar om vi har något material att 
delta med. Anmälan öppnade 20/10, 16/11 är sista dagen att ansöka.
  

 
§7.  Ekonomi och medlemmar; 

46 enskilda medlemmar, 19 organisationer.  
Föreningen har ca 223 000 kronor i kassan.  
Magasin Mosaik har fått 6, 2 miljoner för projektet.  

	
§8.  Övriga frågor  

John Hays berättar om stiftelsen Activas projekt som de gör tillsammans med en 
organisation i Tjeckien. De ska samarbeta med organisationer i Norge och vill 
också ha med KoK i arbetet. John kommer att skicka ut dokument. 

 
§ 9.  Nästa möte 18/1 2021 klockan 13.30 - 15.00. 
 
 
 
 
Justerat av Hanna Björklund och Helena Petersson 
	
 
 


