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1 Mötets öppnade  
 
Ordföranden öppnade mötet och ledamöterna presenterade sig. 
 
2 Val av protokollsjusterare  
 
Beslöts att:  
 

- utse Yvonne Hagberg till protokollsjusterare.  
 
 
3 Dagordningen fastställdes  
 
Beslöts att:  
 

- anta förslag till dagordning. 
 
 



4 Förra mötets protokoll  
 
Förra mötets protokoll gicks igenom.   
 
Beslöts att:  
 

- lägga förra mötets protokoll till handlingarna.  
 

 
 

5 Gruppdiskussioner Årsmöte 2012 
 
Inga Göransson gick igenom utsänd sammanställning av gruppdiskussionerna vid Årsmötet i 
Göteborg och rapporterade från telefonmöte med presidiet och sekretariatet. 
 
Diskuterades LMSR:s tydliga politiska uppdrag för regionala museifrågor och behovet av att 
stärka just den politiska delen: 

- Prioritera tydlighet och kommunikation. Återkoppla det arbetet som görs inom 
LMSR till medlemsmuseerna (uppvaktningar, remisser etc).  

- Kompetensutveckling.  
- Delaktighet  
- Det regionala nätverket  
- Behov av att se över hela verksamheten (vision, ändamål, logotype etc). 

 
Konstaterades att strategidokumentet gäller för 2011-2012. 
 
Diskuterades innehållet i en aktivitetsplan utifrån vem, vad, hur, när perspektiv. 
 
Beslöts att: 
 

- Inga Göransson, Cecilia Sandberg, Conny Sandberg samt sekretariatet bildar en 
arbetsgrupp för LMSR:s framtida roll 

- Ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram en aktivitetsplan med budget 
- Ge arbetsgruppen i uppdrag att knyta en kompetens utanför styrelsen till arbetet 
- Arbetsgruppen avrapporterar till styrelsen och till höstmötet 

 
 

6 Höstmötet Jönköping 2012  
 
Diskuterades utsänt förslag till program för Höstmötet 2012.  
 
Beslöts att: 
 

- Arbetsgruppen för LMSR:s framtida roll avrapporterar sitt arbete på torsdagen under 
punkten Samarbetsrådets  
nya roll  

- Bifoga sammanställningen av gruppdiskussionerna till inbjudan till Höstmötet 
- Ge sekretariatet i bakläxa att se om det går att ta fram ett genusneutralt förslag till 

föredragshållare 



- I inbjudan byta ut ett förslag till en delrapport och stryka de två sista meningarna i i 
stycket 2.2. 

 
 
7 Höstmötet Växjö 2013 
 
Inga Göransson informerade om samtal beträffande att arbeta vidare med ett gemensamt 
höstmöte med samarbetsråden för de regionala musik- respektive teaterorganisationerna. En 
tanke är en dag med gemensamma regionala strategiska kulturpolitiska frågor och en dag med 
mer inriktning på den regionala museiverksamheten. Kanske kring regionala 
kulturinstitutioner som tillgång eller börda. Kanske 200 personer skulle komma – istället för 
70 till LMSR Höstmöte. Borde möjliggöra bättre program och större intresse för media. 
 
Diskuterades om även representanter från arkivrörelsen skulle bjudas in, och därmed andra 
kulturverksamheter. Konstaterades att det finns samarbetsråd för länsteatrar, länsmusik och 
länsmuseer, vilket är bakgrunden till detta samarbete. 
 
 
Beslöts att: 
 

- arbeta vidare med planera ett gemensamt höstmöte 2013 tillsammans med 
samarbetsråden för länsteatrar och länsmusik 

 
 
8 Samarbete med RSM och KMSR 
Inga Göransson informerade om möte med RSM och KMSR 26 juni. 
 
Diskuterades ifall kommunala museer med regionala uppdrag kan bli medlemmar i LMSR. 
 
Beslöts att: 
 

- Ge Arbetsgruppen för LMSR:s framtida roll i uppdrag att se över kriterier för 
medlemskap i LMSR. 

 
 
9 Almedalen 
Inga Göransson och Yvonne Hagberg informerade om planeringen av Almedalen. RSM har 
bjudit in LMSR att medverka vid seminariet Institutioner – tillgång eller börda. Både 
ordföranden och vice ordföranden kommer att delta. 
RSM har frågat om medfinansiering.  
 
Beslöts att: 
 

- Medverka vid seminariet Institutioner - tillgång eller börda? 
- Medfinansiera seminariet med upp till 20 000 kr mot att LMSR omnämns som 

medarrangör. 
- Ge Inga Göransson i uppdrag att kontakta RSM. 

 
 
 



10 Övriga frågor 
 
Kulturdepartementet har översänt Nationell samordning av hemslöjden – översyn av 
Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ds 2012:8) på remiss till LMSR. 
 
Diskuterades Åsa Hallén, Värmlands museum som ersättare för Maria Jansén i sekretariatet.  
 
Konstaterades att Maria Jansén inte sitter i RSM styrelse på ett mandat för LMSR. 
 
I övrigt förelåg inga frågor. 
 
Beslöts att: 
 

- Ge sekretariatet i uppdrag att svara på remissen 
- Inga Göransson frågar Åsa Hallén ifall hon vill ingå i sekretariatet 

 
11 Rapporter  
 
Yvonne Hagberg rapporterade om KFS-dagar i Helsingborg.  
 
Yvonne Hagberg rapporterade från RSM styrelsemöte. LMSR kommer att träffa RSM 26 juni. 
Nästa vårmöte kommer att hålla till på Djurgården i Stockholm. Blandade betyg i 
utvärderingen från museidagarna i Göteborg. 
 
Hans Kindgren rapporterade från möte med nye riksantikvarien Lars Amraeus. Hade bl a 
diskuterat länsmuseernas roll i KMV-arbetet som den tredje parten jämte länsstyrelserna och 
ämbetet. Riksantikvarien hade informerat om en ny utredning angående kommunernas roll i 
KMV-arbetet. LMSR hade poängterat vikten av att länsmuseerna är representerade i 
utredningen. Hur kommer kulturmiljövården in i kultursamverkansmodellen? Ämbetet 
poängterade vikten av att KMV tydliggörs i kulturplanerna som en viktig kulturverksamhet. 
Storlänsutredningen skall vara klar i december i år. Gemensamma möten mellan länsmuseer 
och länsantikvarier på RAÄ:s höstmöte kommer att återuppstå. Diskuterades 
hembygdsrörelsens roll i KMV-arbetet. Hur aktivera föreningarna och för vilken/vilka 
verksamheter. Poängterade samarbetsrådet vikten av att museerna är representerade i det 
fortsatta arbetet med att digitalt lagra kulturarvets olika samlingar. Samarbetsrådet lyfte fram 
behovet av att utreda om det finns faktiska skillnader i kostnader och kvalité mellan olika 
delar av landet. Diskuterades behovet att stärka tillgängliggörandet av den nya kunskap som 
uppdragsverksamheten genererar. 
 
Hans Kindgren rapporterade från möte med Myndigheten för kulturanalys (se bilaga 1) 
tillsammans med samarbetsråden för länsmusik respektive länsteatrar. Bl a hade man 
diskuterat styrmedel. Analysmyndigheten har redan gett ut ett par böcker. Analysmyndigheten 
arbetar f n bl a med frågor kring metoder, indikatorer, statistik, omvärldsanalys m m. 
 
Inga Göransson rapporterade från möte med Statens Kulturråd (se bilaga 2) tillsammans med 
samarbetsråden för länsmusik respektive länsteatrar. Offentliga sektorn anslår varje år 2,1 
miljarder till regional musik-, teater- och museiverksamhet, varav drygt 1 miljard kommer 
från KUR. Verkar inte bli några uppräkningar för 2013. 



 
Christer Gustafsson rapporterade från möte med referensgruppen för Kulturarvsanalys. 
Fortfarande svårt att få igång projekt. Ansökan har lämnats in för att anställa totalt 184 
personer i 792 månader. Målsättningen är 1 200 personer och 14 400 månader för 2012. En 
idé som diskuterats är regionala gemensamma satsningar, där kommunernas 
arbetsmarknadsenheter skulle kunna vara arbetsgivare.  
 
12 Information 
 
Yvonne Hagberg reflekterade över länsmuseernas verksamhetsberättelser och betonade vikten 
av att lägga ut populärutgåvor på sina hemsidor. 
 
Hans Kindgren har lämnat in underlag för Museikostnadsutredningen. Projektet är nu avslutat. 
Endast tio länsmuseer har lämnat in statistik för sista året. 
 
20 Mötets avslutande 
 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
Inga Göransson    Christer Gustafsson  
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Yvonne Hagberg 
Protokollsjusterare 


