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Protokoll Styrelsemöte 2021 23 08 
 
Plats: Zoom-möte 
När: kl 15.00 – 16:30 
 
Ordföranden - Helena Peterson och Magnus Östling 
Justerare - Hanna Björklund och Helena Peterson 
Sekreterare - Anneli Aaltonen Krantz 
 
John Hayes, Nita Lorimer, Olle Norberg 
 
Adjungerad: Sara Lilja, Kerstin Björsson 
 
Förhindrade att delta:  
Thomas Fogelholm, Camilla Lucchesi, Malin Jingåker Lucchesi, Lina Karjel och Niklas Böhme 
och Carl Doolke 
 
 
§1. Godkännande av dagordningen och val av funktionärer. 
 
§2. Kort genomgång av läget hos var och en. 
 
§3. Tidningen - iMAGO 

• Marknadsföring av nummer 3 av iMAGO.  
Vi vill rikta oss mot biblioteken. Vad kan vi hjälpas åt med? Ett sätt att få ut tidningen 
är att vi besöker biblioteken i vårt närområde och ber dem börja prenumerera på 
tidningen iMago. Följebrev - att dela med biblioteken - skickas ut till alla 
styrelseledamöter och till alla redaktioner som arbetar för tidningen. 

 
Vi diskuterar om vi ska ha ett tryckt KoK-kalendarium eller ej. Vi kommer fram till att 
KoK ska ha sitt kalendarium på hemsidan och att man i tidningen tipsar om att vi har 
ett digitalt kalendarium.  

  
§4. Ny projektansökan – inlämnad i början av juli. ”Workshop” - uppföljning av 
Konferensguiden, KulturBYRÅkraterna och SVs Dansvariation. 
Helena berättar om ansökan som i korta drag går ut på att utbilda personal inom olika 
verksamheter; poliser, sjukvårdspersonal, skola, yrkeshögskolor och så vidare. 
Målsättningen är att workshoppa tillsammans inom estetiska ämnen för att lära känna 
varandra och på så sätt lära av varandra. Stort fokus läggs på bemötande. 
Handläggningstiden hos Arvsfonden är för närvarande 5–7 månader. 
   
§ 5. Ekonomirapport - Sara meddelar att föreningens ekonomi är under kontroll. Revisorn 
har godkänt rapporten till Arvsfonden som ska godkänna slutrapporten. 
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§ 6. Rapporter - OPENART.  
Vi var i Örebro två dagar under vecka 33 och skapade många konstnärligt utsmyckade 
rockringar i workshop. 
Vi fick även kontakt med olika verksamheter och personer och kunde göra reklam för 
projektet. Flera verksamheter runt i Sverige har redan hörts av och projektet sprider 
sig ”Som ringar på Vattnet”… 
 
Funkisfestivalen final är idag 23 augusti. Thomas Fogelholm är del av arrangemanget. 
 
John Hayes och Helena Peterson ska delta tillsammans på EASPD kommande möte för att 
skapa nya kontakter. Bland annat på Irland. Olle Norberg har en kontakt i Cork, Jessica 
Carson som han gärna förmedlar vidare. 
 
Lizzy Banks på filmfestivalen Oska Bright har kontakt med Kerstin Björsson, de ska ha en 
screening på ”Live at Heart” i Örebro. Kerstin jobbar vidare kring olika idéer hur vi kan 
samarbeta med Oska Bright. 
 
Nita Lorimer berättar om Jennifer Lauren i Manchester, hon har galleri som visar Outsider 
art och arrangerar olika evenemang.  
Se hemsida: https://www.jenniferlaurengallery.com  
 
Personalläget på KoK;  
Hanna Windarp slutar på KoK kansli för att gå vidare till anställning på ett aktivitetscenter i 
Huddinge. 
Från 1/9 jobbar Cecilia Tzaou 60% för föreningen, projektanställning på fyra månader, till att 
börja med 
  
§ 7. Beslut: Nästa styrelsemöte förläggs i samband med Musikschlaget, Sundsvall.  
Lördag den 6 november deltar vi på Musikschlaget.  
Söndag 7/11 kl 12.00 genomför vi KoKs styrelsemöte. 
OSA 30/9 till ordförande Helena om ni vill vara med på festivalen och delta i mötet på plats i 
Sundsvall. 
 
iMago och KoK kan marknadsföra föreningen och tidningen under festivalen. 
Kerstin Björsson, Magnus Östling  och Therese Näsberg Persson (som jobbar på KoK kansli) 
tar fram informationsmaterial.  
 
§ 8. Inga övriga frågor. 
 
 


