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1 Mötets öppnade  
 
Ordföranden öppnade mötet. 
 
 
2 val av justerare 
 
Beslöts att: 
 
- utse Conny Sandberg till justerare. 
 
 
3 Dagordningen fastställdes  
 
Beslöts att:  
- att flytta punkten 5. LMSR i det framtida museilandskapet till punkt 9. 
- att sätta in en ny punkt 5. Yttrande över betänkandet ”Kulturmiljölagen i en ny tid”. 
- att sätta in en ny punkt 7. Årsmötet 2013. 



 
 
 

4 Förra mötets protokoll  
 
Förra mötets protokoll gicks igenom.   
Beslöts att:  
- lägga förra mötets protokoll till handlingarna.  
 

 
5 Yttrande över betänkandet ”Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2013:37) 
 
Hans Kindgren presenterades förslaget till yttrande. 
Beslöts att: 
- anta förslaget till yttrande 
 
 
6 Höstmötet Jönköping 2012  
 
Diskuterades utsänt förslag till program för Höstmötet 2012.  
Beslöts att: 
- anta förslaget till program. 
 
 
7 Årsmötet 2013 
 
RSM:s årsmöte kommer att äga rum den 15-17 maj på Djurgården, Stockholm. Om vi som 
brukligt har Samarbetsrådets årsmöte vid detta tillfälle strider detta mot stadgarna som 
föreskriver ett årsmöte senast under april. 
Beslöts att: 
- skicka ut ett formulär till samtliga medlemmar för att få dessas godkännande att kunna flytta 
årsmötet till maj. 
- Yvonne Hagberg formulerar förslag till formulär. 
 
 
8 Höstmötet Växjö 2013 
 
Yvonne Hagberg presenterade ett förslag från samarbetsråden för de regionala musik- 
respektive teaterorganisationerna där dom föreslår ett gemensamt vårmöte i Umeå 2014. Man 
planerar också en gemensam artikel om den regionala kulturens behov av en infrastruktur som 
kan  följas upp i Almedalen 2013 inför valet 2014. Diskuterades lämplig körordning för att få 
maximal medial effekt. 
Beslöts att: 
- föreslå samarbetsråden för de regionala musik- respektive teaterorganisationerna ett 
gemensamt höstmöte 2013 som följs upp på vårmötet 2014. 
 
 
 
 



9 Samarbetsrådets roll i det nya museilandskapet. 
 
Två utgångspunkter 1. Samarbetsrådet är en politisk organisation som skall verka för de 
regionala museerna – utbildning/stöd till styrelserna viktig liksom bättre/tydligare 
kommunikation. 2. samarbetsrådet skall koncentrera sig kring de regionala kulturpolitiska 
frågorna och samverka med andra regionala samarbetsråd.  
Hembygdsrörelsen är en viktig partner. I valet mellan att strida regionalt om knappa resurser 
eller att öka de regionala resurserna skall kraft läggas på det senare. 
Beslöts att: 
- låta arbetsgruppen för Länsmuseernas framtida roll utarbeta en presentation av det pågående 
arbetet till höstmötet. 
- låta resp. partigrupp diskutera inriktningen utifrån presentationen. 
 
 
10 Övriga frågor 
 
Budgetuppföljning 
Konstaterades att den ekonomiska situationen är god. 
 
SKL:s konferens i Luleå ”Kulturarv för framtiden” 
Beslöts att: 
- Samarbetsrådet representeras av Inga Göransson eller Yvonne Hagberg samt någon från 
sekretariatet. 
 
Uppvaktningar 
Beslöts att: 
- uppvakta SKL:s beredning. 
- uppvakta kulturutskottet. 
 
 
11 Rapporter  
 
Almedalen 
Yvonne Hagberg redogjorde från arrangemanget - välbesökt men något introvert som lockade 
främst andra kulturpolitiker. 
 
 
 
12 Information 
 
Konstaterades att beslutsärendena bör bli tydigare utformade på kallelsen. 
 



 
13 Mötets avslutande 
 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
Yvonne Hagberg     Hans Kindgren  
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Conny Sandberg  
Protokollsjusterare 


