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Protokoll styrelsemöte 2021 03 15 
 
Plats: Zoom-möte 
När: 13.30-15.00  
 
Deltagande från styrelsen; Helena Petersson (ordförande), Magnus Östling (ordförande), 
Hanna Björklund (justerare), Britta Jonsson, John Hayes, Anneli Aaltonen Krantz 
(sekreterare), Malin Jingåker Lucchesi och Camilla Lucchesi   
 
Adjungerade: Sara Lilja, Kerstin Björsson och Tomas Fogelholm 
 
§1. Godkännande av dagordningen och val av funktionärer, ordförande för mötet Helena 
Petersson och Magnus Östling, sekreterare Anneli Aaltonen Krantz och Hanna Björklund, 
justerar tillsammans med ordförande. 
 
§2. Kort genomgång av läget hos var och en. 
 
§3. Årsmöte blir 15/4, 10.00, på Zoom. På plats (Telefonfabriken) finns Helena Petersson, 
Magnus Östling, Anneli Aaltonen Krantz, Hanna Björklund, Kerstin Björsson och Sara Lilja. 
Eventuellt får vi ta emot ytterligare personer på plats, inväntar uppdaterad information från 
FHM, Folkhälsomyndigheten. 
 
Verksamhetsberättelse 2020 - läses högt av våra ordföranden  
– Verksamhetsberättelsen för 2020 godkändes av mötet. 
 
Bokslut för projekt KulturByårkraterna, projekt Magasin Mosaik, projektmedel från Region 
Örebro och KoK, föreningens ekonomi. 
Föreningens ekonom Sara Lilja går igenom vår årsredovisning för 2020.   
 
Extern revisor har godkänt Årsredovisningen utan anmärkning. 
 
Genomgång av förslag på budget för 2021, ska godkännas av styrelsen på Årsmötet. 
 
Valberednings förslag – bordlägges till föreningens Årsmöte 15/4, kontakta Nita Lorimer som 
sitter i valberedningen om du har förslag på lämpliga kandidater. 
Mailadress till Nita: nita.lorimer@gmail.com 
 
§4. Konferens 2021, vi funderar på alternativa sätt att ha konferens.  
Vi kan genomföra Zoom-träffar kring olika ämnen och bjuda in medlemmar och externa 
intressenter till dessa träffar. 
 
6 träffar på ett år är ett förslag. 
Att börja med 3 träffar och sedan utvärdera är ett annat förslag. 
Magnus, Helena och Kerstin bildar arbetsgrupp för digitala Zoom-träffar arrangerade av Kok. 
Dessa träffar ersätter förslagsvis årskonferensen. 
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§5. Projekt på gång:  
KulturBYRÅkraterna, förlängt till 31 maj 2021. 

  
Folk och Kulturs digitala konvent 10 – 12 februari – hur blev det? Vi inväntar feedback från 
Folk och kultur. Svårt att veta hur gensvaret har varit i förhållande till arbetsinsats. 

 
Magasin Mosaik, nytt namn, Magasin iMago, första numret är ute nu.  
Gratis tidning år 1 för föreningens medlemmar plus marknadsförings exemplar. Hör av dig 
om du är intresserad av en prenumeration. Hemsida för tidningen är under uppbyggnad. 
  
§ 6. Mötet diskuterar olika uppdrag inom föreningen: 
 
Uppdrag 1 – hur kan vi arbeta för att få spridning av artikel 30?  Camilla rapporterar kring 
hur de har arbetat med kommunerna runt om Bollnäs. Intresset är stort och flera kommuner 
berättar om hur målgruppen kan uppleva kultur. Att själv vara kulturarbetare och få vara en 
stjärna – den delen är inte lika utarbetad - här finns det ytterligare utvecklingsmöjligheter.   
  
Uppdrag 2 - EASPD, Camilla Lina Malin och Niklas har visat intresse för denna europeiska 
nätverksförening. Föreningen vill starta upp med att arbeta konstnärligt kring ett tema om 
grekiska myter. Om man är intresserad av att delta med något konstnärligt projekt som 
knyter an till den grekiska myten om Phersephone kan man höra av sig till Helena. 
 
§7. Aktiviteter som är intressanta för KoK  

• Kreativa Europa/EASPD – ny programperiod, se ovan. 
• FunkTunes – projektansökan – samtal med SV Stockholm om att 

samarbeta med dem kring en projektansökan. SV Funkis TV + 
FunkTunes. Niklas och Kerstin sitter med i dessa planeringsmöten.  

• Musikschlaget – Sundsvall flyttat till 24:e april, mycket oklart om det går 
att genomföra med publik eller om det kommer att flyttas fram 
ytterligare. 

• Loses – Bollnäs (https://finnskogsteatern.weebly.com)  
Projekt inlämnat till Allmänna Arvsfonden med Mikael Wahldén som 
handläggare. 

• Projekt i Örebro – ansökan om kooperativt DV med konst- och 
kulturinriktning är inlämnat till arvsfonden. 

 
§ 8. KoK stipendium – arbetsgruppen ska ha möte för att planera utdelningen som troligtvis 
kommer att ska i samband med Årsmötet. 
 
§ 9. Inga övriga frågor. 
 
§ 10. Nästa möte, Årsmöte 15/4, 10.00-12.00 
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Justerat av: 
 

 
Hanna Björklund 
 

 
KoK ordförande Helena Petersson 
 
 
 
 
 
 


