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Protokoll från styrelsesammanträde 11 september 2013 
 
Tid: Onsdag den 11 september 10.00 - 15.00  
 
Plats: Historiska museet, Stockholm  
 
Närvarande:   
Ledamöter Yvonne Hagberg v. ordf 
 Nils-Arne Bidsell 
 Raymond Pettersson 

 Conny Sandberg 
 Gun Gustavsson 

 Cecilia Sandberg  
 Pentti Supponen 

   
  

Sekretariatet Hans Kindgren  
 Nisse Hemmingsson  

 Åsa Hallén 
 

Frånvarande: Inga Göransson 
 Christina Pettersson 
 Harriet Hedlund 
 Lillian Rathje 
 
 
 
 
 
 
Förslag till dagordning 
 
1.   Sammanträdet öppnas 
V. ordf. Yvonne Hagberg öppnade mötet 
 
 
2.   Val av justerare 
Beslöts utse Cecila Sandberg till justerare. 
 
 
3.   Fastställande av dagordningen 
Beslöts godkänna dagordningen med tillägg ”Lönebidragsfrågan” under övriga frågor. 
 
 
4.   Förra mötets protokoll 
Beslöts lägga protokollet till handlingarna 



 
 
5.   Budgetuppföljning 
Beslöts lägga budgetuppföljningen till handlingarna 
 
 
6.   Museisommaren 2013 
Enligt de närvarande museerna förefaller det generellt att ha varit en något sämre 
museisommar besöksmässigt än förra året, troligen pga det vackra vädret. Undantag de 
museer som har friluftsmuseiverksamhet. 
Statistik från Analysmyndigheten har kommit för 2012 - 17,5 milj museibesök på svenska 
museer varav 2,7 milj av barn och unga under 19 år. 
Beslöt notera informationen. 
 
 
7. Kommunikationsplan och trycksak 
Presenterades den nya informationsfoldern. Aktiviteter i kommunikationsplanen inarbetas i 
kommande verksamhetsplaner och i det nya strategidokumentet. 
Beslöts att Hans Kindgren skickar en bunt foldrar till varje museums styrelse samt att 
Raymond P lägger ut en digital version på hemsidan. 
 
 
8.  Höstmötet i Växjö oktober 2013 
Nisse presenterade programmet och vissa justeringar gjordes.  Var och en anmäler sig 
och bokar hotell. 
Beslöts bjuda in landsantikvarieföreningen till styrelsemötet 28/10. Nisse Hemmingsson 
talar med Ulrika Grubbström 
 
 
9.  Almedalen – rapport 
Föreläsningar finns på länk som läggs ut på hemsidan. Utvärdering av seminariet har 
gjorts av de tre samarbetsråden. Mycket folk 150-175 st. vissa organisatoriska missar, 
bl.a. framgick det inte att det var de regionala kulturorganisationerna som arrangerade 
seminariet. Men toppar från näringslivet deltog och media uppmärksammade. Kostnad 
mindre än de 40 tkr som avsatts.  Arbetsgrupp måste bildas i god tid inför nästa års  
Almedalsvecka.  Tema nästa år diskuterades - något om kulturens roll i samhället och 
politiken. David Karlsson kulturverkstaden tänkbart namn 
Beslöts arrangera nya seminarier nästa år på Almedalsveckan tillsammans med de 
regionala samarbetsråden viktigt att vi bygger våra varumärken. 
 
 
10. Utbildning styrelseledamöter 
Förslag 13/11 i Växjö. Primärt inbjudna är länsmuseerna i Småland, Blekinge och Halland.  
Utbildningen kommer att utvärderas och om detta faller väl ut planeras nästa tillfälle 
planeras 20 mars 2014  i Göteborg. 
Beslöts att inbjudan går till ordförande och museichef. Hans K skriver förslag till program. 
Yvonne Hagberg och Hans Kindgren kontaktar föredragshållare. 
 
 
 



 
 
 
11. Uppvaktningar 
- 7/10 uppvaktning kulturministern 
Viktiga frågor - kulturens tillgång till strukturfonderna,  finansieringsfrågan, museernas 
representation i Kulturrådets samverkansråd. 
 
- 17/10 SKLs kulturberedning.  
Huvudfråga: hur ska vi utveckla samarbetet kring den regionala kulturen och nyttja 
varandras kompetenser? 
 
- Kulturrådet.  
Förbered mötet med information av erfarenheter av samverksnsmodellen från 
medlemsmuseerna. 
Beslöts att Hans Kindgren och Åsa  Hallén sätter ihop en enkät till alla länsmuseer ordf. 
och museichefer om erfarenheter av samverkansmodellen. 
 
- Riksantikvarieämbetet 
Beslöts att Hans Kindgren inbjuder Lars Amréus till styrelsemötet den 17 december. 
 
- Diskuterades om Samarbetsrådet skall uppvakta Svenskt Näringsliv 1:a kvartalet 2014 
för att diskutera kultursponsring. 
 
 
12. Hemsidan och ansvarig 
Ett avtal skall upprättas som reglerar uppdrag, ansvar och ersättningar. Raymond 
Pettersson redogjorde för arbetet med hemsidan. 
Beslöts ge Raymond Pettersson i uppdrag att ansvara för hemsidan enligt avtal.  
Raymond Pettersson anmälde jäv och deltog ej i beslutet. 
 
 
13. Kfs –avtalet 
Nisse H meddelade att Kfs vill ha bredare anslutning än dagens - inkluderande kurser, 
pensionsavtal mm. 
Beslöts att Nisse Hemmingsson får i uppdrag att tillsammans med Ulrika Grubbström 
träffar Kfs för att efterhöra önskemål. 
 
 
14. Rapporter 

- RSM styrelsemöte. Museernas betydelse för bildning/utbildning. Positiva reaktioner 
på seminarier i Almedalen. Sponsringspolicy för RSM så att det inte konkurrerar 
med museerna.  Vårmötet god kritik. Vårmötet 8-10/4 2014 i Umeå. Under 2005-11 
har de regionala museerna fått 6 % i inkomstförstärkning . Under samma tid har TPI  
ökat 12 %. 

 
 
15. Övriga frågor 

- Nästa höstmöte på Kalmar länsmuseum. 



- Lönebidragsfrågan – Samarbetsrådet har tillskrivit Kulturministern om behovet av 
uppräkning av lönebidragen, samt uppföljning av uttalandet på årsmötet. Skrivelsen 
finns på samarbetsrådets hemsida. 

 
 
 
16. Nästa möte. 

- Är den 28/10 kl 16.00 på Kulturparken Småland i Växjö. 
 

 
17. Mötets avslutande 
 Ordf. Yvonne Hagberg tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 

Yvonne Hagberg  Hans Kindgren 
 Ordförande     Sekreterare  

 
 
 
 
 
Protokollsjusterare 

 Cecilia Sandberg 
 


