
 

 

 

Styrelsemöte Länsmuseernas samarbetsråd 

Tid: 20 september 13,00 - 16,00 

Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm 

 

Närvarande: 

Ledamöter:   

Yvonne Hagberg, ordf. 

 Inga Göransson, v.ordf 
 Conny Sandberg  

Kjell Gustavsson 
Fredrik Björkman 

 

Sekretariatet:  
Hans Kindgren 
Ulrica Grubbström 

Åsa Hallén 

Olof Hermelin 

 

Frånvarande: 

Lena Melesjö Windahl 

Lovisa Aldrin 

Anders Lidström 

Raymond Pettersson 

Pia Wårdsäter  

 

 

Protokoll 

 

1. Sammanträdet öppnas  

Yvonne hälsade alla välkomna och tackade för ett bra samråd med 

Riksantikvarieämbetet.  

 



2. Val av justerare 

Till justeringsperson valdes Inga Göransson 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Förra mötets protokoll  

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Budgetuppföljning    

Avstämning av budgetuppföljning t o m 31 augusti.  

 

6. Rapport om arbetet med Sveriges största museum  

Plattformen är nu i processen att finna samverkan för att vi verkligen ska bli en bättre 

nationell resurs. Det finns arbetsgrupper som arbetar med detta samt frågor om att 

ta fram statistiska underlag som visar behoven av länsmuseer och kommunikationen 

av våra behov. Påtalade behoven av att fortsätta det strategiska arbetet med att 

bygga plattformen genom att samverka och söka medel samt fortsatt bygga 

samverkan med museisamordnaren och Riksantikvarieämbetet. 

 

Presidiet och sekretariat får i uppdrag att göra underlag för lobbyarbetet. Styrelsen 

önskar att strategier för Sveriges största museum integreras igenom att vi arbetar 

med dessa frågor vid ett lunch- till lunchmöte under nästa år och genom detta få in 

plattformsarbetet i verksamhetsplaneringen för nästa år.   

 

7. Höstmötet 2018 

Hans Kindgren presenterade programmet för Höstmötet i Lund den 24 – 25 oktober. 

Totalt är det 48 anmälda varav 30 betalande. Det saknas deltagare från Blekinge, 

Dalarna, Halland, Gotland och Västmanland. Hans kommer skicka ut inbjudan igen 

och särskilt rikta sig till de län som inte anmält någon deltagare. 

 

Landsantikvarieföreningen får uppdraget att förbereda frågor till 

Riksantikvarieämbetet.  

 

Frågor till Eric Fulgeläng under höstmötet bollas med sekretariatet, Olof är 

kontaktperson.  

 

Yvonne kommer sammanställa ett ”statement” som kan skickas ut som 

pressmeddelande under höstmötet. Detta kommer vara inriktat på länsmuseernas 

behov.   

 

 



8. Folk och kultur 

Styrgruppen har telefonmöten var 14:e dag och det kommer att ske förändringar 

kring utställartorget som gör det mer attraktivt att vara utställare. Folk och Kultur har 

bytt konferensföretag från MeetAgain till det Eskilstunabaserade företaget 

Adventure. Ekonomiadministrations sköts av Scenkonstbolaget i Östergötland. Nästa 

års konferens behöver 4 miljoner kronor för att gå runt.   

 

Organisationsfrågan om hur framtidens Folk och Kultur ska organiseras behöver lösas 

under 2019. Det kommer finnas en arrangörsrabatt, liksom en ”early bird” rabatt för 

de som anmäler sig tidigt. Det planeras också vissa rabatter för fria konstnärer.  

 

Ett programråd kommer att bildas med representanter från varje del (teater, musik 

och museer). För att träffar kommer det vara möjligt att delta vi digital länk. Förslag 

att Sergei Muchin eller Jennie Andersson Schaeffer får uppdrag att representera 

länsmuseerna. 

 

LMSR beslutade att varje medlemsmuseum går in med 10 000 kronor för att 

finansiera årets utställning som ska bygga vidare på förra årets utställning. En del av 

dessa medel måste gå till att täcka utställarytan. 

 

Förslag från LMSR är att museer i närområdet, det vill säga Sörmland och 

Västmanland ansvarar för samordning av nästa utställning. Till denna grupp behöver 

vi koppla en programgrupp som lägger upp ett schema för hur vi ska synas och höras. 

Det kom ett förslag om att bjuda in Maja Hagerman för att prata om behoven av 

länsmuseer.  

 

9. Uppvaktningar 

Samråd med Riksantikvarieämbetet sker under hösten och en plan för uppvaktningar 

under 2019 bör tas fram av presidiet och sekretariatet.  

 

10. Rapporter 

Samarbetsrådet har svarat på remissen ”Konstnär oavsett villkor”.  

 

Musernas framtidsspaning viktig fråga under höst och vår, Riksförbundet Sveriges 

museer har sökt och tilldelats medel från Postkodsstiftelsen för ett 

framtidsspaningsprojekt. 

- Medlemskap I KFS/Pacta som bildar SOBONA, en ny förhandling 21 september. 

Avgiften ska bygga på bruttolönesumma. Medlemmarnas avgift kommer att öka och 

några faktorer som kan bidra till att sänka avgiften är att vi inte är med i SOBONAS 

trygghetslösning utan istället har avtal med Trygghetsrådet TRS. I det nya avtalet 

kommer SOBONAS utbildningar ingå som en kostnadsfri del. 

- SOBONA önskar representation i branschråd 

- Kollektivavtal går ut och ett nytt behöver skapas. SOBONA kommer att sitta i SKL:s 

lokaler på Hornsgatan.  



 

11. Mötets avslutande  

Yvonne tackade och önskade ledamöterna en trevlig sommar. Vice ordförande Inga 

önskade ordförande trevlig sommar. 

 

12. Kommande möten 

 23:e Oktober klockan 16.00 styrelsemöte i Lund  

 24-25 oktober, Höstmöte i Lund 

 14 dec, klockan 10 – 15 Samråd med Riksantikvarieämbetet  

 10 januari, presidiemöte, heldag. Plats meddelas senare.  

 24 januari, styrelsemöte  

 6-9:e februari Folk och Kultur i Eskilstuna 

 8 april, styrelsemöte i samband med vårmötet i Östersund 

 9 april, årsmöte i Östersund  

 Vecka 43, Höstmöte i Nyköping (Yvonne stämmer av med Sörmlands museum) 

 

 

 

    
Olof Hermelin       

Sekreterare 

 

 

 

 


