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Styrelsemöte protokoll
2022 01 24
Plats:ZOOM
Tid: 11.30-13:00
Närvarande: Helena Peterson (ordförande), Magnus Östling (viceordförande),
Hanna Björklund, Camilla Lucchesi, Malin Lucchesi, Olle Norberg, Nita Lorimer
Adjungerad: Kerstin Björsson och Sara Lilja
Frånvarande: Tomas Fogelholm, Calle Doolke, John Hayes, Niklas Böhme, Anneli Aaltonen
Krantz
DAGORDNING
§1. Godkännande av dagordningen och val av funktionärer.
Kerstin valdes till sekreterare.
Nita valdes till justerare.
§2. Förra mötets protokoll finns att läsa på hemsidan.
§3. Kort genomgång av läget hos var och en.
§4. Konferens 2022
Konferensdatumen 13-14 maj, 2022 kvarstår.
Plats: ”Dansplats Skog” i Söderhamns kommun, byn heter Skog.
Logi: finns på Stall Stråtjära (vandrarhem) och hotell finns i Bollnäs.
Streaming: möjlighet att sända konferensen.
Konferensdel på fredag, halvdag.
Konstutställningen av Sanna Crona under konferensen, med stöd av Lisa Björke på SV.
Teatergrupp Bock och tack, tema stad och land (DV i Gävle).
Fika och ”frivilligt samtal”, kanske musik från Amanda Andersson i pausen.
Panelsamtal:
• Olle Norberg (plats-skapare)
• Bock o tack (producenter)
• Carl Johan, Bollnäs konsthall (har uppdrag)
• En representant från regionen?
• Folkteatern Gävleborg?
Konst-workshop med Sanna Crona och Lisa Björke
Musik från Amanda under dagen, jobbar på Bock o Tack.
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Nita: Förslag om kvällsaktivitet och förlänga panelsamtal? För att göra det värt att delta om
man kommer långväga.
Helena: Prova upplägget och se det som en modell, framöver. Hanterbart om det inte är mer
cirka 50 personer för nätverk.
Öppet kulturarr på lördagen (fm)
Årsmöte på lördag fm, fysiskt och digitalt (1,5 tim)
Dansaren Paloma Madrid har residens på Skog, en workshop som kan hållas ute i naturen.
Se över kostnader för konferens, en budget på ca 20 000:- att röra oss med.
§6. Årsmöte 2022 och valberedning
Per Lodenius har tackat ja till att vara med i styrelsen. Inför omval: John, Niklas, Olle, Malin,
Camilla, Nita. Samtliga i står till förfogande för omval till styrelsen.
Har ni förslag på vilka som kan väljas in till styrelsen, så tipsa gärna Helena.
§6. Projekt
Magasin iMAGO
Nummer 5 på gång med mycket teater-innehåll i mars. Nummer 4 på inläsning för
kommande digital publicering, planeras till mitten av februari.
Folk och Kultur blir digitalt. Vi avstår deltagande.
Nita: föreningar som ska prenumerera digitalt, vad innebär det att man har för rätt. Hur
många är det som kan läsa?
Helena: i nuläget när vi vill sprida, så finns en markandsföringspotential i det. Vi har en tid på
att fundera och utvärdera hur det ska se ut i framtiden.
Som Ringar på Vattnet
Inuti ska ha utställning på Kulturhuset i mars med Inuti Collection. ”Stockholmsringarna”
kommer att ställas ut i samband med det.
Kulturkvarteret i Örebro kommer bli utställningsplats under OPENART:s biennalen i Örebro
18 juni- 4 september.
§7. Stipendiat
Tips på stipendiat kan skickas till Magnus. Nästa möte sätter vi en deadline på sista tipsdagen.
§8. Valår
Vad vill eller kan vi på KoK göra?
Vi har pratat om Almedalen kan vara ett alternativ om vi kopplar ihop oss med en
organisation som är där flera dagar. Almedalen pågår under 5 dagar, första veckan i juli.
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Helena fortsätter att leta och undersöka datum. Olle undersöker om Bilda kommer delta.
Nita: möjligt att göra en enkät till kulturpolitiska talespersoner och publicera resultatet i
iMAGO? Vad skulle bra frågor vara för något. Camilla tipsar om att Malin är bra på att ställa
frågor.
§9. Ekonomirapport
Sara rapporterar att bokslutet är klart och inlämnat till revisorn Pia som granskar materialet.
Medlemsavgifterna har trillat in via Swish och Bankgiro, det har gått ut faktura nu.
Helena har kontakt med Socialdepartementet om möjlighet att få statsbidrag. Det behövs
medlemmar i 10 län och 500 medlemmar. Man behöver ha verksamhet på olika ställen i
länen. Vi har medlemmar i 13 län, kan vi räkna medlemsorganisationer som flera personer?
§9. Rapporter
Projekt Workshop
Ligger inne hos Arvsfonden och vi väntar fortfarande på svar.
Kulturhuset Stockholm
Har visat intresse för konstworkshops, personalutbildning och publika samtal samt
utställning. Inuti Collection ställs ut på plan 5 under mars – april, se ”Som Ringar på Vattnet”.
§ 11. Övriga frågor
Folkets hus och parker
Kontakt förmedlad via Olle, Helena avvaktar vidare kontakt. Anneli anordnat utställning på
Bagarmossens folkets hus med Hanna W och Henrik P, de har gärna fler utställningar.
”Häng mé på party”
Helena och KoK har tagit kontakt med kryssning för målgruppen. Helena och Olle ska
stämma av med Mattias om det blir något i mars. Vi avvaktar läget utifrån rådande
restriktioner och kommer sannolikt inte planera för någon särskild aktivitet just nu.
§ 12. Nästa möte
Måndag 7 mars klockan 15.00-16.30 på Zoom

Ordförande Helena Peterson

Sekreterare Kerstin Björsson

Justerare Nita Lorimer
3

