
 

 

Styrelsemöte Länsmuseernas samarbetsråd 

Tid: 14 december 10.00 – 15.30 

Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm 

Närvarande: 

Ledamöter:   

Yvonne Hagberg, ordf. 
Fredrik Björkman 

Lena Melesjö Windahl 

Anders Lidström 

Raymond Pettersson 
 

Sekretariatet:  
Hans Kindgren 
Ulrica Grubbström 

Åsa Hallén 

Olof Hermelin 

 

Frånvarande: 

 Inga Göransson, v.ordf 
 Conny Sandberg  

Kjell Gustavsson 

Lovisa Aldrin 

Pia Wårdsäter  

 
PROTOKOLL 
 
1. Sammanträdet öppnas  
Yvonne hälsade alla välkomna, tackade för ett bra samråd med Riksantikvarieämbetet och 
öppnade mötet. 
 
2. Val av justerare  
Fredrik Björkman  
 
3. Fastställande av dagordningen  
Dagordning godkändes 



 
4. Förra mötets protokoll  
Föregående protokoll godkändes  
 
5. Budgetuppföljning  
Budgetuppföljning presenterades och godkändes. Prognos för helår är att vi håller budget (-60 
tkr).  
 
6. Planering ”Folk och kultur”  
a. Utställning  

Upplandsmuseet, Västerbottens museum och Norrbottens museum ansvar för samordning av 
utställning som kommer att vara på en mindre yta (6x4 meter plats no 40, kostand 64 800 
kronor). Innehåll i utställningen kommer att kompletteras och förnyas med ett utvidgat bildspel 
och mentometerfrågor. Målsättningen är att spegla att vi är Sveriges största museum och det är 
därför viktigt att få med röster från hela landet. Det planeras också aktiviteter med exempelvis 
monterbesök Riksantikvarieämbetet och Sveriges museer samt andra program som involverar 
museerna. Sveriges största museum broschyr kommer att förnyas och innehåll 
kvalitetsgranskas av projektet i samråd med Ulrica Grubbström.  

 

Landsantikvarieförening fakturerar museerna om  vardera 10 000 kr för utställning, program, 
broschyr m.m. Örjan Molander får uppdrag att fakturera medlemmarna.   
 

Presidiet får i uppdrag att ta fram ett uttalande i samband med Folk och Kultur i Eskilstuna.  

 

b. Seminarium  

Vi kommer att arrangera ett eget seminarium på temat Sveriges största museum. Samordning 
sker genom Ulrica Grubbström,  Luitgard Lööv och Olof Hermelin. 

 

Under Folk och Kultur planeras också ett gemensamt seminarium tillsammans med 
samarbetsråden för musik, teater och museer. Det finna ännu inte ett tema för detta 
seminarium med det skulle kunna handla om samverkan på nya sätt eller att vi alla tre 
organisationer är resurser för att nå ut med kultur i hela landet samt behovet av en stark 
regional kultur. Det är viktigt att seminariet vänder sig till politik och att vi kan visa på leverans. 
Yvonne samordnar uppdraget med seminarium och planerar tillsammans med ordförandena för 
samarbetsråden för teater och musik.  

 

På Folk och Kultur kommer det vara ett seminarium med panelsamtal med Kulturutskottet och 
andra mycket intressanta programpunkter. Än så länge har ingen partiledare aviserat att dom 
kommer. 

 
c. Samverkan med andra aktörer  
Postkodlotteriet har beviljat stöd till Folk och Kultur med 3,6 miljoner (1,8 miljoner 18/19 
1,8 miljoner 19/20). Bidraget från Postkodlotteriet visar att vi gör ett bra jobb. Eskilstuna 
kommun ställer upp med lokaler satm 250 000 kronor per år under fyra år.   
 
7. Planering och uppföljning  
a. Utvärdering av höstmötet  



Överlag väldigt goda betyg på innehåll, program, lokaler, mat och aktiviteter. Dåligt 
deltagarantal som kan bero på att det är många nya chefer. Vi behöver introducera nya kollegor 
och ordföranden för museer så att vi kan bli fler på nästa höstmöte. Rörande nya styrelser är det 
viktigt att så snart som möjligt nästa år får en aktuell kontaktlista. Örjan får uppdrag att skicka 
adresser för landsantikvarieföreningen.  

 

b. Planering av vårmötet  

Hans Kindgren har bokat lokal förmiddagen den 9 april för 40-50 deltagare med fika samt lunch 
12-13 
 
Vi kommer i dialog med Sveriges museer erbjuda ett paket till politiker som innehåller årsmöte 
och konferensens första dag. Olof Hermelin har kontakt med Mats Persson om detta.  
 
c. Årsplan 2019  
Presidiet träffa 16 januari i Stockholm, då kommer vi arbeta vidare med en årsplan.  
 
8. Uppvaktningar 
Under 2019 planeras uppvaktningar av: 
Kulturutskottet  
Fortsatt samverkan och dialog med Riksantikvarieämbetet  
Kulturrådet 
 
9. Rapporter  
Sveriges museer arbetar med kunskapsuppbyggnad kring museilagen. Det har arrangerats 
seminarium om detta i Göteborg, planeras seminarium om lagen på Folk och Kultur och 
Vårmötet. Just nu gör man en insamling av kommunala och regionala museers 
uppdragsbeskrivningar för att analysera om man följer den nya museilagen. Föreningen är 
genom medel från Postkodlotteriet i full färd med detaljplaneringen av framtidsprojektet. Mer 
information kommer att komma under våren. 
 
Frågan om val av nya ledamöter i styrelsen har väckts från dom kommunala museerna. Man 
undrar om det ska vara politiker med i styrelsen. Frågan har varit uppe tidigare, vi är 
representerade av Pia Wårdsäter och Olof Hermelin. Både Pia och Olof talade om värdet för oss 
att ha en politiker representerad för som samarbetsråd. Kristina Tharing (s) som representerar 
de kommunala museerna och Göteborgs stad talade om värdet att ha med en 
storstadskommun.  
 
Olof Hermelin rapporterade att det var få länsmuseer representerade på Höstmötet. Det 
framkom också under förmiddagens att Riksantikvarieämbetet funderar på formerna för 
höstmötet.  
 
Yvonne och Ulrica rapporterade att vi har ett nytt påskrivet avtal med SOBOBA. Avgiften 
kommer att succesivt höjas fram till 2024 då vi kommer betala full avgift. Vi kan sänka vår avgift 
genom att gå med i SOBONAS trygghetsråd, vilket är upp till varje museum. I det nya avtalet 
får vi kostnadsfria utbildningar i SOBONAS basutbud. Västergötlands museum som varit 
medlemmar i PACTA går in i SOBONA och branschrådet får representation av Ulrica 
Grubbström (Västerbotten) och Anders Blomqvist (Uppland). Styrelsen i SOBONA kommer nu 
vara en styrelse med tjänstemän, inte som tidigare tjänstemän och politiker.  
 



Det nya undertecknade avtalet skickas ut till alla museer.  
 
10. Övriga frågor  
Almedalen: Johanna Henriksen (Värmlands museum) har fått förfrågan om att vi kan få vara 
med i DN:s tält, vilket kan ge ett seminarium mycket media och göra att vi når en bred publik. 
Yvonne meddelade att det kan finnas enkla sovplatser (för 2-3 personer) i det hus som Region 
Kalmar hyr under Almedalen. 
 
Presidiet får i uppdrag att ta denna fråga vidare.  
 
11. Mötets avslutande  
Yvonne tackade och önskade alla God Jul o Gott Nytt År 

 

Kommande möten: 

Presidiet: 16 januari i Stockholm, kl 10.00 på SKL/SOBONA 

Styrelsemöte 24 januari på Visualiseringscentrum i Norrköping klockan 10.30 

Styrelsemöte / avstämning den 7 februari på f o k Eskilstuna 

 

 

 

 

Yvonne Hagberg   Fredrik Björkman 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 

Olof Hermelin 

Sekreterare 


