
 

 

Protokoll styrelsemöte den 23 oktober   

Plats: Nordenstedtska huset, Kulturen i Lund   

 

Kallade: 

Ledamöter:  Yvonne Hagberg, ordf. 

 Inga Göransson, vice ordf. 

 Raymond Pettersson   

Anders Lidström 

Lena Melesjö Windahl   

Conny Sandberg 

 

Sekretariat:  Hans Kindgren 

Åsa Hallén 

Olof Hermelin 

Ulrica Grubbström 

 

Frånvarande Pia Wårdsäter 

 Kjell Gustafsson 

 Fredrik Björkman 

 Lovisa Aldrin 

 

Protokoll: 

 

1. Sammanträdet öppnas  

Mötet inleddes med att Gustav Olsson, museichef på Kulturen i Lund hälsade 

välkomna och berättade kort om museets historia därefter tackade Yvonne för 

presentationen och hälsade alla välkomna 

 

2. Val av justerare 

Inga Göransson 

 

 

 



3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen kompletterade med informationspunkter om en demokratiutställning 

som görs i samverkan med flera länsmuseer samt om formulering av uttalande till 

media i samband med höstmötet. 

4. Förra mötets protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

  

5. Budgetuppföljning    
 

Budgetuppföljning presenterades och lades till handlingarna 

 

6. Justering arvoden samarbetsrådet 2019 

Med anledning av höjning av riksdagsarvodet (66.900 - 65.400)= 2% blir 

arvodesbeloppen följande nästa år: 

Styrelsearvode     1.334kr/ sammankomst hel dag 

Ordförandearvode        24.047kr/ år 

Vice ordförandearvode   18.819kr/ år 

 

7. Höstmötet avstämning av planering 
Hans Kindgren, höstmötesgeneral rapporterade att det var 58 anmälda och nominellt 

underskott på 5000 kronor  

Flera län saknar representation: Blekinge, Västernorrland, Västmanland och Gotland 

8. Uttalande  

Yvonne redovisade en text och ett uttalande och Olof och Yvonne fick uppdrag att 

utveckla texten samt ta kontakt och samordna med pressansvariga på Kulturen. 

Folk och kultur 

Länsmuseerna har anmält ett seminarium ”Sveriges största museum – vad är det?” 

Ulrica ansvarar tillsammans med Olof och Luitgard för seminariet. Samarbetsrådet 

kommer att stå för seminariekostnaden. 

Seminarier och andra insatser kommer att samordnas med Sveriges museers 

planerade seminarier. Vi vill även bjuda in Sveriges museer som gäst till vår 

utställningsyta 

Folk och kultur har sökt stöd från Postkodsstiftelsen även 2019. Beslut väntas i         

inom kort.         

Bent Syse kommer vara Länsmuseernas representant i programgrupp. 



Fanns en önskan om att det regionala hamnar i fokus, vilket inte alltid är tydligt. De 

regionala samverkansråden bör ges plats och utrymme. Det planeras fler aktiviteter 

på utställartorget och lördagen blir Eskilstunas dag på utställartorget 

En uppmaning är att alla länsmuseer ska se Folk och kultur som en utbildning för 

nämnd/styrelse  

Viktigt med kvalitéét i arrangemang samt en bra moderator anlitas som kan 

politikens struktur.  

Olof och Ulrica får i uppdrag att samordna insatser. Bra om vi museer kunde ha ett 

kulturarrangemang. 

Avslutningsvis konstaterades att Yvonne och Inga har gjort ett jättejobb i styrgruppen 

för Folk och kultur. 

9. Uppvaktningar 

o Vi har prioriterat Riksantikvarieämbetet i höst (nästa möte 14 december). 

Nästa möte: ta upp momsfrågan som en viktig fråga för dialog.  

o Kulturutskottet har på grund av att Riksdagen har lite att göra, mer tid för 

träffar. Olof kontaktar för att hitta ett mötesdatum den 13 december eller 23 

januari.  

o Olof får i uppdrag att samordna dialog mellan Riksantikvarieämbetet, 

Kulturrådet och Sveriges museer och ha framme förslag på mötesdagar till 

vårt möte med Riksantikvarieämbetet den 14:e december  

o Alla medlemmar uppmanas att uppvakta riksdagsmän regionalt  

 

 

10. Rapporter 
Möte med SOBONA 
Alla har fått mail med nya bruttolönelistan att lämna in och SOBONA har ännu inte 

återkopplat om den nya avgifter. Det vi vet är att det kommer att bli en stegvis 

upptrappning. Det förs en dialog om att eventuellt gå över till SOBONA trygghetslösning 

istället för TRS för att bringa ned kostnad. Avtalet med TRS går ut 2020.  

 

11. Övriga frågor 

Demokratiutställning – ett initiativ från regeringskansliet med anledning av 

demokratijubileet. Totalt har 18 länsmuseer svarat ja på samverkan kring 

demokratiutställningen vilket är ett bra genomslag. Några kan inte av praktiska skäl 

på grund av att man bygger om museet m.m.  

 

Projektägaren för demokratiutställningen är tillfrågad om dom vill vara med på Folk 

och kultur med seminarium eller annan aktivitet. Yvonne förmedlar kontakt.  

 

Hans och Åsa får i uppdrag att ta fram kostnader för nytryck av broschyr ”Sveriges 

största museum”. 

 



12. Mötets avslutande 

Yvonne informerade om att nästa möte är den 14 december i Stockholm, tackade alla 

och förklarade mötet avslutat.  

  

 

 

 

 
 
 

 

 

          
  Olof Hermelin 

Sekreterare 
 


