
Protokoll styrelsemöte FUISM 
10 maj 2021 på teams

Kl. 15-16.00

Närvarande: Emma Friberg, Karin Jonsson, Anna Norberg, Erik Roupe, Malin Wahl, 

Weronica Meijer, Eric Östergren, Elisabeth Corsander, Azmara Nigusse, Åsa Adolfsson, 

Anna Seidevall-Byström, Josefine Ottosson, Åsa Thunström, Linn N. Ekengren

1. Mötet öppnas
Åsa Thunström öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare
Linn N. Ekengren väljs till justerare och Eric Östergren till justerare.

3. Föregående mötesprotokoll
Ledamöterna uppmanas att maila synpunkter till Linn, cc:a Åsa T och Eric.

4. Ekonomi/medlemmar
Azmara informerar att fokus nu är deklarationen i juni, samt att lägga en 
budget för verksamhetsåret. Azmara ber övriga styrelsen fundera vad som 
genererar fakturor inför budgetplanering.

• Middag under fysiskträff
• Resekostnader vid fysiskträff samt hotell.
• Höstkonferens
• Fokus på
• Regionala pedagogträffar
• Kostnad för web

Azmara uppmanas att stämma av med Viktoria om något är missat.

Weronica har uppmärksammat att det är väldigt få medlemmar som betalar sin 
medlemsavgift. Azmara påminner om att ingen har kunnat kolla 
föreningens konto sedan i februari så det kan släpa efter. Åsa T. framhåller 
att har en inte betalat medlemsavgift är en i egentlig mening inte medlem. 

En analys kan vara att många vanligtvis betalar inför en konferens men att 
p.g.a. pandemin har de fysiska träffarna till mångt och mycket uteblivit. Vid digitala 
träffar finns inte samma incitament att betala.



Styrelsen beslutar att alla regionansvariga ska skicka ut en påminnelse i 
regionen om att betala medlemsavgift. Till mailet kan de skriva att 
föreningen använder förra årets medlemslista till utskicket. Anna S skickar 
ett mail till sin region med kopia övriga regionansvariga. Då kan dessa 
använda sig av samma text.

Föreningens medlemsregister ligger på dropbox. Ledamöterna uppmanas 
att gå in i dropbox. Vad ska sparas och vad kan rensas. På grund av GDPR 
kan medlemslistan behöva rensas från gamla medlemmar. Förslag är att 
inaktuella medlemmar sparas i ett år, för att kunna skicka ut påminnelser, 
sedan rensas de från listan. Styrelsen anser att den har rätt att spara 
adresserna ett år efter att medlemskapet gått ut pga icke betald avgift.

Azmara och Weronica stämmer av vilka medlemmar som har betalt eller 
inte. Weronica stämmer av med Marcus om gulmarkerade betyder att de 
betalat 2020 eller 2021. Weronica summerar för styrelsen på nästa möte.

Det signerade protokollet från formering av styrelsen gick från Bohusläns 
museum per post i fredags och bör vara hos Linn i veckan. Linn 
mailar detta till Azmara.

5. Webb/sociala medier
Åsa A och Karin sprider gärna info i den kanalen som är rätt för det som ska skickas 
ut. Till detta behövs färdig text och bild. När något behöver nå ut till 
medlemmarna behöver Karin och Åsa veta att något är pågång i godtid, 
så att de kan planera för publicering. Ett bra sätt kan vara att Cc:a Karin 
och Åsa när något är på gång.

Ledamöterna uppmanas att ha koll på styrelsearbetets årshjul.

6. PM för styrelsearbete
Åsa T lägger PM för styrelsearbete på teams. Anna bjuder in samtliga 
ledamöter i teamsgruppen. Alla uppmanas att redigera i sin rollbeskrivning 
så att den stämmer mot verkligheten.

Elisabeth får i uppdrag att undersöka om FUISM kan ha ett eget teamskonto så att 
det inte är knutet till Ystad kommun.

Josefine får i uppdrag att gå genom det som handlar om pedagogiskt pris 
på dropbox, så som presslista etc.

1. Höstkonferens/höstkonferenser
Förslag uppkommer att ha en nationell digital konferens i samband med en 
regional träff. Anna S som har en stor region undrar om det finns någon 
aktiv medlem på Gotland som kan hålla en fysiskträff där i samband med 
nationell föreläsning. Förslag är Charlotte Ahnlund Berg på RAÄ.

Förslag på tema diskuteras. I enkäten efterfrågades utbildning och att 
utbyta erfarenheter inom det digitala. Att omvandla innehåll till digitalt 
format - Best Practise.



Till höstkonferens behövs en arbetsgrupp. Förslag är att region ansvariga 
har en aktiv del om det ska kombineras med regional träff. Anna S är 
positiv. De andra uppmanas att tänka.

Styrelsen diskuterar när i tid det är lämpligast att ha konferensen, inget 
beslut fattas.

Forum för utställare önskas samarbeta runt ett upplägg med fyra lunch 
föreläsningar. Åsa T svarar Johanna på Forum för utställare att om Forum 
står för formen, kan FUISM vara med och arbeta med innehåll i någon/
några träffar.

7. Fysiskt möte i september
Samtal med RAÄ
Åsa T har kontaktat Charlotte om eventuellt möte i Visby. Frågan tas vidare till 
nästa möte.

8. Regional verksamhet 

9. Övriga frågor
Punkten Sveriges historia får gärna lyftas som exempel på pedagogiskt arbete. 
Ett möjligt samarbetsprojekt.

10. Mötet avslutas
Åsa Thunström avslutar mötet.

______________________ _____________________
Sekreterare, Linn Ekengren Justerare, Eric Östergren


