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Protokoll Styrelsemöte    
2022 03 14 
 
Närvarande: Magnus Östling (ordförande tillsammans med Helena), Helena Peterson 
(ordförande tillsammans med Magnus), Anneli Aaltonen Krantz (sekreterare), Niklas Böhme, 
Camilla Lucchesi, John Hayes, Tomas Fogelholm, Nita Lorimer och Hanna Björklund 
 
Adjungerad: Catarina Månsson, Sara Lilja, Kerstin Björsson 
 
Ej närvarande: Olle Norberg, Malin Lucchesi 
 
Plats:ZOOM 
Tid: 15.00-16:30 
 
 
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. Konferens 2022 

 
Konferensdatumen 13-14 maj, 2022  
Plats: ”Dansplats Skog” i Söderhamns kommun  

 
Program: se Flyer på hemsidan 
(https://www.kulturochkvalitet.se/konferenser/kultur-och-kvalitets-konferens-
2022/)  
13/5 konferens och panelsamtal. Panelsamtalet kommer att livesändas på 
Facebook.  
14/5 årsmötet, live eller på Zoom. 
 
Styrelsemedlemmar får ersättning för resa och boende.  

 
 
§5. Årsmöte 2022 och valberedning 

Verksamhetsberättelse – Helena går igenom verksamhetsåret och förslag på 
verksamhetsberättelse för styrelsen. Godkännes av mötet. 
 
Årsrapport – Sara går igenom den ekonomiska rapporten med styrelsen och 
förklarar de olika kostnaderna och intäkterna. Godkännes av mötet. 
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Alla från styrelsen ska underteckna dokumentet  
”Årsrapport 2021”. 
Vi kan göra det i samband med årsmötet. Viktigt att man hör av sig om man 
inte kommer till årsmötet. 
 
Valberedning 2022: 
Elsa Nilsson, medlem från Stockholm kan tänka sig att sitta i valberedningen. 
Detta beslutas på årsmötet. 
 
 
 

 
§6. Projekt  

Nytt Arvsfondsprojekt ”Workshop – Möt mig genom kultur”.  
Start 1 april 2022, projektansvarig Cecilia Tzaou.  
KoK har fått 7,2 miljoner kronor fördelat över tre år. I korta drag går projektet 
ut på att vi på uppdrag av olika verksamheter, myndigheter och organisationer 
arrangerar workshops med konst-/kulturinriktining. För att vidareutbilda 
personal och mötas genom kultur. 
 

 
Magasin iMAGO - TIPS på saker att skriva om:  
Skicka till hej@magasinetimago.se 
Vi behöver flera prenumeranter! Sprid gärna. Hjälp till att puffa… 
Vi behöver också vara aktiva på sociala medier, gilla dela, kommentera. 
Nummer 1, 2022 kommer snart. 

 
Som Ringar på Vattnet – OpenArt, Örebro 
Utställningen öppnar 18/6. Pågår till 4/9. 
21/6 blir det föreställning i Kulturkvarteret där ringarna ska presenteras 
Hanna Björklund kommer att guida i utställningen och arrangera panelsamtal. 
26/8 blir det samtal och panelsamtal. Med reservation för ändringar. 
 
Nytt projekt inlämnat av AniAra, Stiftelsen Activa, tanken är att dra igång en 
kultur-DV i Örebro. Ska likna Inuti´s verksamhet. Vi håller tummarna att det går 
igenom. Vi får höra mera hur det har gått på kommande styrelsemöte. 
 
Animerat filmprojekt på gång – Camilla ska berätta mera framöver. 

 
  
§7. Stipendiat 

Stipendiegruppen, Anneli, Magnus och Nita stannar kvar efter styrelsemötet. 
Kerstin tipsar om att det finns en informationsfilm om stipendiet, filmen 
gjordes i samband med föregående års utdelning. 
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§8. Valår  - alla riksdagsledmöter kommer att få nästkommande nummer av iMago. 
Helena tipsar om länk till Funktionsrätt där partiledarna utfrågas inför kommande val. 
 
§9. Ekonomirapport, vi inväntar medel från Arvsfonden för kommande projekt som drar 
igång 1 april 2022. 
 
§10. Rapporter   
Utställning Kulturhuset, Stockholm, Inuti visar konst i Galleri 5 fram till 24/4. Kulturnatt 23/4 
- gratis inträde och öppet 18-24.  
Inutis galleri har också öppet den kvällen, Magnus Östling ställer ut där tillsammans med en 
kollega från Inuti. 
Lunds Finest DV ställer ut tolkningar av ”rebelltjejen”, 10-12 målningar i stadsbiblioteket i 
Lund, utställningen är kvar till 16/3. 
Mosaikteatern deltar i Unga Klaras föreställning ”Tuma” – med premiär i mars. 
Telefonfabriken invigs i mars med olika föreställningar. 
Tomas delar länk till Arena satelliten - kommande föreställning med musikallåtar. 
Malmö festivalen – en kulturfestival där FUB jobbar för att arrangörerna bör ta in 
målgruppen i det ordinarie programmet. A-konst kan bidra med konst och Lunds Finest med 
musik, konst mm. 
  
  
§ 11. Övriga frågor 
Folkets hus och parker – Helena har bjudit in dem till Inutis utställning på Kulturhuset. 
Förhoppningsvis kan vi få till ett samarbete. 

 
 
§ 12. Nästa möte  
Årsmöte den 14 maj kl 12.30 - 14:00 (digitalt och fysiskt) 
 
 
 
Justerat: 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Magnus Östling 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Helena Petersson 
 
 


