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Protokoll styrelsemöte FUISM  

8 november 2021 på teams 

 

Närvarande: Malin Wahl, Elisabeth Corsander, Åsa Thunström, Eric 

Östergren, Emma Friberg, Karin Jonsson, Åsa Adolfsson, Josefine 

Ottosson, Anna Seidevall, Linn Nyberg Ekengren, Erik Roupe 

 

Kl. 15-16.00 

 
Dagordning 

 
 

1. Mötet öppnas 

Ordförande öppnar mötet. 

 

2. Val av sekreterare och justerare 

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

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. 

 

4. Ekonomi/medlemmar 

Då kassör och medlemsansvarig är frånvarande på mötet bordläggs denna fråga. 

Ordförande upplyser styrelsen om att hon varit i kontakt med medlemsansvarig 

gällande de frågor som lyftes på föregående mötet, men inte fått något svar. 

Ordförande stämmer av med sekreteraren att hon har rätt mailadress. Frågorna 

ligger kvar hos medlemsansvariga. 

 

5. PM för styrelsearbete 

Emma Friberg är redaktör för PM:et. Emma undrar om mandat för att ändra i 

PM:et när det är kommentarer som inte bara är stavfel, utan större ändringar. 

Ordförande och Emma går genom ändringar en sista gång och ordförande har 

mandat att ändra. Vid frågor gällande ändringen kontaktar ordförande den som 

gjort kommentaren för klargöranden. 

 

6. Höstkonferens 

På måndag, den 15 november, är det höstkonferens. Totalt är det 47 anmälda + 

region syd. (Stockholm 25, Norr 12, Öst, 6, Väst 4, syd ?) 

Fortsatt finns det en del praktiska frågor kvar att lösa så arbetsgruppen 

bestämmer att de har ett extra möte under veckan för att gå genom upplägg och 
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teknik. Karin kontaktar kassören för underlag för fakturering och sprider 

informationen till övriga regionansvariga. 

 

Anna Seidevall har skickat en länk till Karin inför den digitala föreläsningen. Karin 

återkopplar till Anna Seidevall huruvida den fungerar. 

 

Styrelsen diskuterar om alla medlemmar ska få tillgång till Jeanettes föreläsning 

via länk eller inspelning men beslutar att föreläsningen endast ges för de som är 

fysiskt närvarande. 

 

Peter Eriksson från UHR (universitets och högskolerådet) har bett att få sprida 

information till museer i Sverige om finansieringsmöjligheter/stipendier för 

projekt kopplade till lärande på museer. Det är inom Erasmus+ mobilitet vuxnas 

lärande. Peter Eriksson kommer att ges ca 5 minuter innan Jeanettes föreläsning 

då styrelsen anser att det är utav stort intresse för medlemmarna. Informationen 

kommer även spridas på FUISM:s hemsida samt på Fokus på i vår. 

 

7. Lunchseminarier med Forum för utställare 

Under hösten har FUISM genomfört två av fyra lunchseminarier i samarbete med 

Forum för utställare. Det har varit ganska god uppslutning. Den första 

föreläsningen med Museum of Bristol drog ca 65 personer och den andra med 

judiska museet 57 personer. Nästa seminarium är med Ájtte – Svenskt Fjäll- och 

Samemuseum och Forum för utställare är huvudansvariga. Den sista är med 

MYKA och då är FUISM ansvariga. Erik Roupe har kontakt med MYKA och Joakim 

Boström. Joakim kommer att prata om en rapport om utsatta museer och hur 

MYKA utreder frågan vidare. Erik modererar samtalet och Ordföranden från 

respektive förening hälsar välkommen. 

 

Lunchseminarier har varit ett bra format för att anordna seminarier och styrelsen 

ställer sig positiva till att fortsätta att arbeta med lunchseminarier framgent. 

 

8. Fysiskt möte i januari 

Den 31/1 och 1/2 mellan kl 13 till kl 12 (lunch till lunch) är styrelsens fysiska 

möte i Stockholm. Ordförande uppmanar alla ledamöter att prioritera detta. 

 

De som inte får resan betald av sin institution kan få resan betald av FUISM, men 

uppmanas då att titta på ekonomiska alternativ. 

 

Ordförande kallar de ledamöter som är stockholmsbaserade till en liten 

planeringsgrupp där de tittar på möjliga lokaler att hålla mötet i. Förslagsvis två 

museer. Planeringsgruppen får även i ansvar att boka bord på restaurang till 

kvällen. 

 

FUISM bjuder inte på lunch, men ordförande föreslår att de som vill och kan äter 

lunch tillsammans innan eller efter mötet. 

 

Eric Östergren tittar på möjligheten att vara på The Viking Museum en av 

halvdagarna. 
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Huvudfrågan för det fysiska mötet är att ta fram tre finalister till årets 

pedagogiska pris. Därutöver de frågor som kräver att styrelsen borrar lite extra i 

frågan. 

 

 

9. Fokus på 2022 

På styrelsens senaste möte beslutades att det ska skickas ut ett save the date i 

december. Till dess behöver styrelsen ha beslutat tema och plats. Preliminärt 

datum är 21 mars 2022. Ett utskick har sänts ut till medlemmarna att de kan 

föreslå tema för 2022:s fokus på. Sekreteraren redovisar de förslag som kommit 

in.  

 

 

• Klimat och hållbarhet - Agenda 2030 

• Demokrati 

• Mångfald och integration för museisverige 

• Digitala möten 

• Pedagogiska strategier 

 

Regionansvariga har i uppdrag att fortsätta samtalet med medlemmarna under 

höstkonferensen om förslag till teman för 2022:s fokus på. 

 

Linn föreslår att vi kopplar en större internationellföreläsare till fokus på. En som 

ett enskilt museum har svårt att köpa in själv. Exempelvis New York baserade 

museum hack som har keynotespeakers runt engagerande pedagogik på museer. 

 

Det behöver formeras en arbetsgrupp till fokus på. Ordförande kommer vara med 

då denne är med och planerar årsmötet, och Josefine kommer vara med som 

ansvarig för det pedagogiska priset. 

  

10. Årets pedagogiska pris 

Josefine är ansvariga för årets pedagogiska pris. Idag har Josefine skickat 

underlag till Karin och Åsa A med underlag till web och sociala medier. Josefine 

påtalar också att föreningen även behöver göra ett utskick.  

 

Ledamöterna uppmanas att boosta de som gjort något bra under året så att de 

skickar in bidrag. 

  

11. Museernas vårmöte 

Under 2021 ställde FUISM in sin planerade programpunkt med forum för 

utställare pga. att vårmötet ställdes in med anledning av covid 19, och 

framflyttades och blev ett digitalt event.  

 

Under styrelsemötet diskuterade ledamöterna huruvida FUISM skulle ha en 

programpunkt på museernas vårmöte 2022. Tema är hållbarhet och museernas 

roll i klimatkrisen. Förslag på programpunkt som lyftes fram vara att samla ett 

antal museipedagoger från olika museer som jobbat med klimatfrågan, för att 

samtala om museipedagogikensroll att prata med barn och unga om dessa 

frågor. Förslag på deltagande institutioner som lyftes fram var: Nordiska museet, 

Världskulturmuseet (Human Nature), Länsmuseet i Västmanland 
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(Koldioxidteatern), Arbetets museum (Framtidsland), Bohuslänsmuseum 

(Rescue).  

 

Frågan väcks om FUISM bekostar vårmöte för de som föreläser. Då kassör inte är 

på plats bordlägges frågan. 

 

Styrelsen kom inte till något beslut i frågan om programpunkt på vårmötet och 

vad den isåfall ska handla om, men ordförande fortsätter diskussionen med 

styrelsen över mail. 

  

 

12. Regional verksamhet  

Frågan bordläggs. 

 

 

13. Övriga frågor 

Åsa Thunström meddelar att hon inte kommer att kandidera för omval som 

ordförande 2022 och att hon kontaktat valberedningen om detta inför nästa 

verksamhetsår. 

 

 

 

 

 

 

______________________  _____________________ 

Linn N Ekengren sekreterare  Eric Östergren, justerare 


