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Protokoll - Styrelsemöte 2021 05 31 
 
Plats: Zoom möte 
När: kl 15.00 
 
Närvarande:  
Ordföranden-Helena Peterson, Magnus Östling,  
Justerare och sekreterare - Anneli Aaltonen Krantz, Hanna Björklund, Helena Peterson 
 
Camilla Lucchesi, John Hayes, Nita Lorimer, Niklas Böhmen, Malin Jingåker Lucchesi, 
Thomas Fogelholm 
 
Adjungerad: 
Sara Lilja 
Kerstin Björsson 
 
DAGORDNING 
 
§1. Mötet godkände dagordningen och val av funktionärer. 
 
§2. Kort genomgång av läget hos var och en. 
 
§3. Presentation av föreningen KoK 2021 görs av KoK ordförande Helena Peterson. 
 

- Uppmaning; Hjälp gärna till att värva flera medlemmar!  
Om vi finns representerade i 10 län och med fler än 500 medlemmar kan vi söka 
statsbidrag. 
 

- För att uppehålla och vidare utveckla det spännande arbete som gjort i bland annat i 
projektet KulturBYRÅkratena presenterar Helena en reviderad budget för 2021 med 
ökade kostnader på 380 000. Med denna satsning kan föreningen anställa enligt den 
presenterade planen. 

- 300 000 tas från en sponsor. 80 000 från KoK kassa. Får vi mandat av styrelse att 
fortsätta arbetet? Svar: Ja 
Presentationen och den reviderade budgeten kan skickas ut av Helena till de som så 
önskar. 

  
§4. Projekt  
KulturBYRÅkraterna, avslutas idag 31 maj. Rapporterna är klara att skickas in! 
Projektledare Kerstin Björsson ger oss en muntlig projektrapport. 
 
Alla projektmål är uppfyllda med råge och vi ser en fortlevnad inom flera områden; 
kulturkanslin, workshops, utställningar, föreställningar, Kulturförmedling och efterfrågan av 
utbildningar. 
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§5. Ny projektansökan –  
”Workshop” uppföljning av Konferensguiden, KulturBYRÅkraterna och SVs Dansvariation. 
Helena går igenom delar av den planerade ansökan som ska lämnas in till Arvsfonden innan 
semestrar i juli.  
KoK och SV ska samarbeta kring det tänkta projektet. 
 

   
§ 6. Ekonomi och förslag på en reviderad budget 2021 – godkänns av mötet 
 
§7. Aktiviteter som är intressanta för KoK:  

• Kreativa Europa/EASPD – ny programperiod. 
Helena lär sig mera kring hur man ansöker från Kreativa Europa. John 
Hayes ska kolla om vi kan samarbeta med Cork, Irland. Vi återkommer i 
frågan. Nita anmäler särskilt intresse för internationella samarbeten. 
Skicka mail till Helena om ni vill veta mera. 
 

• Funktunes – projektansökan - Niklas rapporterar att ansökan ligger på is 
för att se om det kan genomföras tillsammans med SV och deras Funkis 
TV. Ansökan återupptas efter sommaren då SV ska återkomma. 
 

• Musikschlaget – Sundsvall flyttat till 6 november 2021.  
Projekt ”Musikschlaget live”. Helena ska ha möte med dem om 
eventuellt fortsatt samarbete tillsammans med KoK och vår 
Kulturförmedling. 

 
 

• Loses – Bollnäs (https://finnskogsteatern.weebly.com), Camilla 
rapporterar att de har kompletterat arvsfondsansökan på 8 punkter. 
Framförallt är man från arvsfonden undrande kring hur det är ett 
nyskapande projekt. 
Man undrar också kring projektets fortlevnad. 
Tyvärr har Malin och Camilla inte en positiv känsla inför beslut som 
kommer på onsdag.  
 
Projektet ska också träffa handläggare på Kulturrådet för att diskutera 
genomförandet och finansiering av projektet. 
Man funderar också kring att kontakta Postkodlotteriet. 
 

  
§ 8. KoK stipendium, ny kommitté behöver tillsättas. 
Förslag till mötet är att Anneli och Magnus sitter kvar i stipendium-arbetsgrupp. 
Tomas och Nita anmäler sig. Mötet väljer den arbetsgruppen.  
Magnus och Anneli är sammankallande. 
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Kerstin bidrar gärna med tips till själva utdelningen och presentationen av stipendiaten på 
sociala media. 
 
 
§ 9. Övriga frågor.  
Tomas har en övrig fråga – kommer vi att kunna turnera i landet framöver? 
Till exempel med workshops, utställningar, föreställningar med mera. 
 
Förhoppningsvis kan det bli flera liveframträdande och fysiska möten inom en snar framtid, 
beroende på hur det går med olika projektansökningar och covid 19. 
 
 
§ 10. Nästa möte 23/8 - 15.00-16.30 via Zoom. 
 
 
 
 
Justerat av: 
 
 
 
 
Hanna Björklund 
 
 
 
 
 
Helena Peterson 
 
 


