
LÄNSMUSEERNAS	  SAMARBETSRÅD	  
Styrelsesammanträde	  20	  oktober	  2015	  	  

Tid:	  Tisdag	  20	  oktober,	  16.00-‐19.00	  

Plats	  :	  Lagergrenska	  huset,	  Residensgatan	  20,	  Vänersborg	  	  

	  
Ledamöter:	  	   Yvonne	  Hagberg,	  ordf	  	  

Inga	  Göransson,	  v.	  ordf.	  
Nils	  Arne	  Bidsell.	  	  
Morgan	  Lindkvist	  
Anders	  Lidström	  
Raymond	  Pettersson	  
Conny	  Sandberg	  
Pia	  Wårdsäter	   	   	   	  
	  

Sekretariatet:	  Hans	  Kindgren	  	  
	  	  Åsa	  Hallén	  	  	  	   	  
	  	  Olof	  Hermelin	  
	  	  Nisse	  Hemmingsson	  	  

	  
Frånvarande:	  Kjell	  Gustavsson	  

Torbjörn	  Lövendahl	  
	  

1.	  Sammanträdet	  öppnas	  	  
Ordförande	  öppnade	  mötet.	  
	  
2.	  Val	  av	  justerare	  	  
Beslöts	  välja	  Inga	  Göransson	  till	  justerare.	  
	  
3.	  Fastställande	  av	  dagordningen	  	  
Beslöts	  fastställa	  dagordningen	  med	  tillägg	  av	  skrivelse	  till	  kulturministern	  till	  Övriga	  frågor.	  
	  
4.	  Förra	  mötets	  protokoll	  	  
Genomgicks	  protokollet.	  
Beslöts	  lägga	  protokollet	  till	  handlingarna.	  
	  
5.	  Budgetuppföljning	  	  
Genomgicks	  budgetuppföljningen.	  
Beslöts	  lägga	  budgetuppföljningen	  till	  handlingarna.	  
	  
6.	  Förslag	  till	  beslut	  gällande	  Årsmötet	  2016	  	  



Förslag	  finns	  att	  utöka	  RSM:s	  årsmöte	  med	  egna	  programpunkter	  för	  samarbetsrådet	  till	  ett	  	  
möte	  lunch	  till	  lunch	  före	  eller	  efter	  RSM:s	  årsmöte.	  
Beslöts	  att	  avvakta	  till	  årsmötet	  2017	  och	  ta	  upp	  diskussion	  på	  politikergrupperna.	  
	  
7.	  Förslag	  till	  beslut	  gällande	  Höstmötet	  2016	  
Beslöts	  att	  Blekinge	  museum	  blir	  värdmuseum	  för	  höstmötet	  26-‐27/10	  2016	  med	  
styrelsemöte	  25/10.	  
	  
8.	  Reviderad	  Kommunikationsstrategin	  
Genomgicks	  kommunikationsstrategin.	  
Beslöts	  anta	  kommunikationsstrategin	  med	  föreslagna	  ändringar.	  
	  
9:	  Höstmötet	  2015	  program	  
Genomgicks	  programmet	  för	  höstmötet.	  	  
	  
10.	  Fastställa	  datum	  för	  styrelsemöten	  2016	  
Diskuterades	  möjligheten	  att	  förlägga	  några	  styrelsemöten	  till	  länsmuseer.	  
Beslöts	  styrelsemöten	  2016	  till	  den	  17/2,	  18/4,	  31/5,	  12/9,	  25/10	  och	  6/12.	  
Beslöts	  att	  efterhöra	  om	  ett	  styrelsemöte	  kan	  förläggas	  till	  Sörmlands	  länsmuseum.	  
	  
11.	  Samverkan	  med	  övriga	  samarbetsråd	  och	  långsiktiga	  mål	  
Öka	  statens	  engagemang	  och	  intresse	  för	  den	  regionala	  kulturella	  infrastrukturen.	  Det	  är	  
önskvärt	  att	  detta	  sker	  i	  samverkan	  med	  den	  regionala	  politiska	  nivån.	  Bevaka	  utformning	  
och	  syfte	  med	  kulturplanerna.	  
	  
12.	  Uppvaktningar	  
-‐	  26/11	  träffar	  samverkansråden	  SKL:s	  kulturberedning.	  
-‐	  Moms-‐frågan,	  med	  exempel	  från	  Norge	  söka	  engagera	  Finansdepartementet.	  
-‐	  Uppvakning	  av	  kulturministern	  planeras	  tillsammans	  med	  övriga	  samarbetsråd.	  
	  
13.	  Rapporter	  
-‐	  Genomförda	  styrelseutbildningarna	  i	  Visby,	  Göteborg	  och	  Uppsala.	  
Genomgående	  mycket	  gott	  betyg	  i	  utvärderingarna.	  Önskemål	  om	  ytterligare	  utbildningar	  
kanske	  i	  samband	  med	  årsmötena.	  
Beslöts	  uppdra	  åt	  Nisse	  att	  efterhöra	  föredragen	  i	  pdf-‐format	  så	  att	  Raymond	  kan	  lägga	  ut	  
på	  hemsidan.	  
	  
-‐	  RSM	  
Rundabordssamtal	  om	  visionsarbetet	  -‐	  finns	  inspelat.	  Ulrika	  deltog.	  
	  
-‐	  Momsfrågan	  
Samarbetsrådet	  agerar	  i	  frågan,	  se	  ovan.	  
	  
	  



14.	  Träff	  med	  Landsantikvarieföreningen	  (18:00)	  
-‐	  Kmv-‐arbetet	  –	  Raä:s	  visionsarbete	  2030	  
Landsantikvarierna	  har	  deltagit	  i	  processen.	  Uppsamlingsmöte	  på	  höstmötet.	  Viktigt	  att	  
visionen	  blir	  såpass	  konkret	  att	  den	  får	  genomslag	  i	  det	  vardagliga	  arbetet.	  Viktigt	  att	  
länsmuseernas	  roller	  klargörs,	  inte	  minst	  vad	  gäller	  det	  arbete	  som	  görs	  för	  Svenska	  kyrkan.	  
	  
-‐	  Samverkansmodellen	  –	  budgeten	  
Dåligt	  utfall	  i	  statsbudgeten	  2016.	  Skrivelse	  till	  kulturministern	  angående	  minskat	  statligt	  
stöd	  till	  regional	  kultur	  skall	  sändas	  in.	  
	  
-‐	  Museiutredningen	  
Centralmuseernas	  regionala	  uppdrag	  behandlas	  i	  utredningen.	  Punktvisa	  statliga	  nedslag	  i	  
filialer	  till	  centralmuseerna	  eller	  alternativt	  att	  stödja	  de	  regionala	  museernas	  möjligheter	  att	  
exv.	  låna	  föremål.	  Viktigt	  att	  Samabetsrådets	  och	  Landsantikvarieföreningens	  remisser	  är	  
synkroniserade.	  
	  
-‐	  RSM:s	  rundabordssamtal	  kring	  visionsarbetet	  
Skarpare	  strategi	  för	  att	  styra	  RSMs	  agerande	  behövs.	  Diskuterades	  länsmuseernas	  olika	  
roller.	  Hur	  kan	  man	  mäta	  effekter	  av	  länsmuseernas	  arbete?	  
	  
15.	  Övriga	  frågor	  	  
-‐	  Presenterades	  en	  skrivelse	  till	  kulturministern.	  
	  
16.	  Nästa	  möte	  
Nästa	  möte	  blir	  den	  7/12	  i	  Kfs	  lokaler	  Stockholm.	  
	  
17.	  Mötets	  avslutande	  	  
Ordförande	  avslutade	  mötet.	  
	  
	  
	  
	  
Yvonne	  Hagberg	  	   	   Hans	  Kindgren	  	  
Ordförande	   	   	   	  Sekreterare	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


