
Protokoll styrelsemöte FUISM

12 april 2021 på teams

Kl. 15-16.00

Närvarande: Åsa Thunström, Eric Östergren, Erik Roupe, Weronica Mejier, Karin
Jonsson, Josefine Ottosson, Emma Friberg, Elisabeth Corsander, Anna

Seidevall-Byström, Azmara Nigusse, Anna Norberg, Linn Nyberg Ekengren

1. Mötet öppnas

Åsa Thunström öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare

Linn Nyberg Ekengren väljs till sekreterare och Eric Östergren till justerare.

3. Föregående mötesprotokoll

Det saknas vilka som var närvarande på förra mötet i protokollet. Linn ser om hon hittar
detta i teams logg.

Önskas en punkt på detta mötesdagordning angående Sveriges Historia, läggs till som
övrig fråga.

4. Välkomna nya (och även gamla) styrelsemedlemmar!



De nya styrelsemedlemmarna presenterar sig för styrelsen. Linn uppmanar alla att föra
anteckningar inför årsredovisningen när en arrangerar något för FUISM. För hur många,
när, vad och var behöver vi veta till redovisningen.

5. Diskussion om FUISM verksamhetsåret 2021

Styrelsen samtalar om vad FUISM ska/brukar göra och vad styrelsen vill göra.

FUISM ska dela ut pris till årets pedagogiska pris,

Anordna en höstkonferens

Anordna fokus på

Anordna pedagogträffar

Styrelsen behöver också se till att det interna arbetet runt informationsspridning och
medlemskap fungerar etc. Året som varit ägnades mycket åt omställning i Covid 19 och
att få det interna arbetet att fungera. Samarbeten med RAÄ och Forum för utställare har
arbetats upp och det tror ledamöterna är en bra väg framåt att utveckla.

Ordförande ställer också frågan om någon ledamot är intresserad av att ta över
staffetpinnen och skriva runt kulturarvspedagogik till RAÄ. Kulturarvspedagogik och vad
det innebär som profession skulle kunna vara ett tema för höstkonferensen då RAÄ
intresserar sig för frågan.  Andra möjliga teman till höstkonferensen kan vara lärdomar vi
tar med oss från året med covid 19 eller skoluppdraget. Frågan om tema för
höstkonferens bordläggs till nästa möte.

Under våren genomfördes Fokus på i samarbete med Forum för utställare. Temat var
hot och hat med koppling till yttrandefrihet. Medverkande gjorde Norrköpings
stadsmuseum, Unstraight Museum och RAÄ och bestod i föreläsning och samtal.
Konferensen var digital.



Nu önskar styrelsen att driva frågor framåt och utveckla FUISM, inte bara arbeta reaktivt.
Frågor som ses som viktiga kan vara omvärldsbevakning och eventuellt armkroksresor,
kanske i samverkan med Forum för utställare.

Åsa Thunström tar kontakt med Charlotte på RAÄ för att diskutera möjlighet till
armkroksresor, omvärldsbevakning, covid 19 samt kulturarvspedagogik som profession.

6. Årets pedagogiska pris

Hitintills har väldigt få röstat, endast 8 röster ha kommit in. Linn skickar ut en påminnelse
till de som medverkade på årsmötet och Åsa Thunström skickar en påminnelse till alla
medlemmar. Målet är att få in minst 20 stycken röster, men deadline skjuts ej fram.

Den 27 april sker prisutdelningen. Josefine och Åsa T diskuterar frågan.

Josefine kallar till ett möte med Josefine, Åsa T och Linn där frågan kring kommunikation
runt priset och pressutskick diskuteras.

7. Enkäten

På tidigare möte diskuterades att Louise skulle stämma av med Linköpings universitet,
kulturanalys, om deras studenter kunde hjälpa till att sammanställa enkäten. När nu
Louise slutat i styrelsen behöver vi ett annat sätt. Förslagsvis är det fler ledamöter som
delar på arbetet och gör per fråga.

Karin  och Emma sammanställer frisvarsfrågorna och Elisabeth tar ansvar för att
sammanställa mätbara frågor i siffror och diagram.

8. Höstkonferens/höstkonferenser

Styrelsen diskuterar teman med bordlägger frågan.

När i tid behöver också bestämmas, finns det en poäng med att förlägga konferensen i
mitten på november när vaccinationerna ska vara klara.



9. Fysiskt möte i september?

Förslag på datum för fysisktmöte i september är 6-7 september.

10. Regional verksamhet

Bordlägges

11. Övriga frågor

Vad ska vi göra för att uppmärksamma Sveriges Historia? Bordlägges.

Åsa Thunström avslutar mötet


