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 1. Informationsbroschyr  
En reviderad ppt av kommunikationsplanen togs fram och översändes till Graylings som 
underlag för en informationsbroschyr om samarbetsrådet. 
 
 
2. Almedalen 
Upplägget av våra seminarier på Almedalsveckan. Vilka skickar vi inbjudningar till. 
Uppmaning till våra medlemmar att delta. 
 
 
2. Webben 
Raymond Pettersson har på presidiets uppdrag gjort en ny hemsida för samarbetsrådet. 
Ytterligare dokument eller länkar till sidor med statistiska uppgifter som berör länsmuseerna 
tas fram.  
Hans undersöker detta. 
 
 
3. Strategidokument 
Dokumentet utarbetas med utgångspunkt i VP 2013 samt kommunikationsplanen. Ett utkast 
presenteras på höstmötet 2013. 
Lillian påbörjar ett utkast som mailas till övriga i presidiet och sekretariatet för synpunkter. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



4. Utbildning styrelseledamöter 
Ett förslag till upplägg av utbildningsdag togs fram. 
Plats – Växjö. Tid -  13-15/11 eller 29/11. 
 
Tider Föredrag   Föredragshållare Ansvarig 
10-11 Överblick över dagens kulturpolitik Linnéuniversitetet? Yvonne  
11-12 Samverkansmodellen – erfarenheter/ Lars Nordkvist?/ 

möjligheter   Inger Harlevi ? Inga 
12-13 Lunch 
13-14 Varför skall vi ha museer –  Peter Aronson? Hans 

samhällets behov av museer    
14-15 Allas rätt till kultur Leif Pagrotsky  Yvonne 
15-16 Diskussion mellan föredragshållarna 
Praktiska arrangemang – mat, lokal etc    Nisse 
 
Syftet med utbildningen är att förse styrelseledamöterna med argument och inspiration för att  
på ett bra sätt kunna föra länsmuseernas talan. Yvonne kontaktar först Leif P för att bestämma 
dag/dagar. 
 
 
5. Höstmötet 2013 
Programmet fastställdes -  ny version.   
Återstående att göra: 
Ny version program, inledningstalare mm Nisse 
Christer Gustafsson – titel, ingress mm  Hans 
Christel Gustafsson – titel, ingress, ev arvode Åsa 
Seminiarium med exempel från något norrlandslän Lillian 
Bergslagen?    Åsa 
Lennart Johansson - Glasriket  Hans 
Exempel från Kristianstad   Hans 
 
Sändlistan genomgicks. 
 
 
6. Uppvaktningar 2013 
SKL, Raä, Kur  -  Inga kontaktar för tider. 
Kulturdepartementet - koordinera med teatrarna och musiken. 
 
 
 
2013-06-11 
Hans Kindgren 


