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Styrelsemöte protokoll   
2021 11 07 
 
Plats: Sundsvall/ZOOM 
Tid: 11.30-13:00 
 
Närvarande: Helena Peterson (ordförande), Magnus Östling (viceordförande),  
Anneli Aaltonen Krantz (sekreterare), John Hayes (justerare),  
Hanna Björklund, Olle Norberg, Nita Lorimer och Niklas Böhme 
 
Adjungerad: Kerstin Björsson 
 
Zoom: Sara Lilja (adjungerad), Malin Lucchesi, Camilla Lucchesi  
 
Frånvarande: Tomas Fogelholm, Calle Doolke 
 
DAGORDNING 
 
§1. Godkännande av dagordningen och val av funktionärer. 
 
§2. Förra mötets protokoll finns att läsa på hemsidan. 
 
§3. Kort genomgång av läget hos var och en. 
 
§4. KoK - en projektdriven förening med artistförmedling och producentuppdrag. 
Cecilia Tzaou jobbar för KoK fram till och med februari 2021, bland annat för att sprida och 
fortsätta bygga den föreningsdrivna ”Kulturförmedlingen”, Cecilia har också 
producentuppgifter för Telefonfabriken. 
Vad säger Skattemyndigheten om att vi tar betalt för producentuppdrag? Blir vi 
momspliktiga? Skattemyndigheten har svarat att som förening kan vi fortsätta verka som 
momsbefriad intresseförening så länge vi har huvudsakligt fokus på arbete för allmännyttan. 
 
Medlemsavgift + prenumerationserbjudande. I år har alla medlemmar fått tidningen gratis. 
Ska vi ta betalt under år två? 2022. Svar ja.  
Mötet beslutar att tidningen kostar 200kr/år för medlemmar. 
  
Nummer 7 av iMago skickas ännu en gång ut till alla bibliotek för att erbjuda prenumeration. 
 
Ordförande Helena Peterson har träffat Per Lodenius för ställa frågan om han vill vara 
ledamot i KoK styrelse, med start vid årsmötet, 2022. Han har tackat ja till frågan. 
Styrelsen är tacksamma för det. 
 
Övriga förslag kring eventuella blivande styrelseledamöter ska vi hantera internt under 
kommande period.  
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Målet är att ha en välfungerande valberedning framöver.  
Vi tar upp frågan igen vid kommande möte. 
 
Niklas Böhme föreslår Katarina Månsson från Lunds Finest DV, förslaget är att hon deltar 
som adjungerad på ett kommande styrelsemöte.  
 
§5. Konferens, plats, tema + årsmötet, planeringsgrupp.  
Förslag på konferensdatum 13-14 maj, 2022.  
”Dansplats Skog” är förslaget. Malin och Camilla kollar upp kring boende och planerar 
konferens. Kerstin hjälper till med planeringen.  
Arbetsgruppen tar fram ett tema för konferensen. 
Konferensen blir en hybrid av en fysisk konferens och digitalt deltagande. 
 
§6. Valår 2022 - vad kan KoK göra?  
Mötet diskuterar hur vi ytterligare kan lyfta KoK´s kulturarbetare som ofta hamnar i vård- 
och omsorgssektorn, och än tydligare fokusera på kultursektorn.  
 
Deltagande i Folk och Kultur, 9-11/2.  
Tanken är att ha workshop ”Som ringar på vattnet”. 
 
Under Bokmässan kommer vi att arbeta med att lansera iMago. 
 
Ett annat förslag är att ha en kulturpolitisk konferens på Telefonfabriken där vi bjuder in 
kulturpolitiska talespersoner från olika partier. 
 
Ytterligare förslag är att åka till Almedalen för att representera KoK? Det bästa vore om vi i 
så fall blir inbjudna att vara med i någon panel eller på annat sätt kan samverka med annan 
kulturverksamhet, exempelvis Share Music, Bilda eller liknande. Helena tar på sig att kolla 
upp Almedalen. 
  
§7. Budget och ekonomirapport; föreningens ekonom Sara Lilja rapporterar. 
Inga avvikelser. 

   
§8 Val av revisorer 
– Patrik Lager från Folkessons revisionsbyrå väljs till revisor för iMAGO-projektet. 
–  Pia Eriksson Qurab, väljs till revisor för KoKs förening, 
 
§9. Rapporter   
Kulturhuset Stockholm har visat intresse för konstworkshops, personalutbildning och publika 
samtal samt utställning. Med målsättningen – Ett kulturhus för alla! 
Anneli, Hanna och Magnus jobbar vidare med detta. 
  
§ 11. Övriga frågor. Hur tänker vi kring FunkTunes?  
Vi lägger projektet på is. Vill SV i Örebro ärva projektet så är det fritt fram. 
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Anneli och Helena ska ha möte med Folkets hus och parker – riksorganisationen i Stockholm, 
för att diskutera eventuella samarbeten. 
 
Helena och KoK har tagit kontakt med ”Häng mé på party”, kryssning för målgruppen. Kan vi 
samarbeta till exempelvis kring dansworkshops eller annat kulturevemang. 
 
§ 12. Nästa möte 2022, 24/1 klockan 13-14.30. Digitalt. 
 
 
 
 
 
 
Justerat- 
 
Datum:……………………….. 
 
 
Ordförande:…………………………………………………………………….. 
 
Namnförtydligande: Helena Peterson 
 
 
Justerare:…………………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande: John Hayes 


