Protokoll föreningen FUISM:s årsmöte
Tid: måndag 25 mars 2019 Kl. 11.00 – 12.00
Plats: Sörmlands läns museum
Närvarande: Se bifogad lista

Dagordning:
§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Susanna Zidén.
§2. Fastställande av röstlängd
Godkändes att avprickad deltagarlista används som röstlängd.
§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Sittande ordförande Susanna Zidén samt sittande sekreterare Åsa
Thunström godkändes som mötesordförande respektive
mötessekreterare.
§4. Val av två justerare
Åsa Husberg, Nobel Prize Museum och Sofia Dahlquist,
Stockholmskällan, valdes till justerare.
§5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§6. Frågan om årsmötet är behörigen sammankallat
Beslutades att mötet var behörigen sammankallat.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018
Lästes upp av sekreterare Åsa Thunström. Godkändes av mötet med
ett tillägg: På s.6 ska det stå ”Regionansvarig Stockholm/Gotland”.
§8. Revisionsberättelsen för år 2018
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018. Kassör Viktoria
Berglund gick igenom balansrapport för 2018, se bilaga. Revisor
Madeléne Beckman läste revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet av mötet gällande ekonomin för verksamhetsåret 2018.
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§9. Val av styrelse för verksamhetsåret 2019
Förslag till ny styrelse presenterades av Jens Fahlström på uppdrag av
valberedningen. Valberedningen bestod av Linda Noreen och Carolina
Jonsson Malm.
Ordförande:
Åsa Thunström, Forum för levande historia, 1 år
Sittande styrelsemedlemmar:
Elisabeth Corsander, Bohusläns museum, 1 år kvar
Karin Jonsson, Bildmuseet, 1 år kvar
Lucy Smalley, Konstmuseet i Norr, 1 år kvar
Omval:
Victoria Berglund, Bungemuseet, omval 2 år
Marcus Magnusson, Pythagoras industrimuseum, omval 2 år
Jens Fahlström, Sjöfartsmuseet Akvariet, omval 2 år
Sofia Flinkfeldt, Silvermuseet, omval 2 år
Lena Lindgren, Östergötlands museum, omval 1 år
Nyval:
Josefine Ottosson, Jönköpings läns museum, 2 år
Linn Nyberg Ekengren, Världskulturmuseet i Göteborg, 2 år
Jennifer Shutzberg, Historiska museet, 2 år
Anna Norberg, Bästa biennalen, 2 år
Åsa Adolfsson, Umeå konsthall, 2 år
Årsmötet valde föreslagna ledamöter.
Styrelsemedlemmar som lämnar sitt uppdrag inom FUISM:s styrelse,
Susanna Zidén, Anna-Vera Nylund, Anna Lönnquist, Julia
Gunnarsdottír och Jenny Grönvall, avtackades.
§10. Val av revisorer och revisorssuppleant
Valberedningens förslag på revisorer presenterades:
Madeléne Beckman, ArkDes, 1 år kvar.
Susanna Zidén, Statens historiska museer, nyval 2 år
Årsmötet valde föreslagna revisorer.
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§ 11. Val av valberedning
Förslag på valberedning presenterades:
Anna Lönnqvist, Borås konstmuseum
Anna-Vera Nylund, Skansen
Julia Gunnarsdottir, Postmuseum
Årsmötet valde föreslagen valberedning.
§12. Fastställande av medlemsavgiften för 2020
Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020 fastställdes till 300 kr för
ordinarie medlemmar samt 150 kr för studenter.
§ 13. Övriga frågor
•

Informationspunkt om institutionellt medlemskap
Marcus Magnusson och Åsa Thunström föredrog styrelsens
förslag angående institutionellt medlemskap.
Önskemål om möjlighet till medlemskap för institutioner har
förts fram av medlemmar under flera år. En bakgrund till detta
är regler kring förmånsbeskattning när en arbetsgivare betalar
medlemskap i en förening åt en enskild medarbetare. Under
2018 har frågan utretts och styrelsen har beslutat att lägga
fram ett förslag på stadgeändringar som skulle öppna för
institutionellt medlemskap. Förslag på stadgeändringar ska
enligt FUISM:s stadgar föredras på en föreningssammankomst,
i detta fall detta årsmöte, och publiceras på webbplatsen minst
tre månader före en stämma. Styrelsen kommer att publicera
förslaget på webbplatsen under våren och kalla till ett
extrainsatt årsmöte i samband med Höstkonferensen i oktober
då beslut om detta förslag fattas.
Förslag på kostnad för institutionsmedlemskap presenterades.
Tanken är tre prisnivåer baserat på antal anställda:
1000 kr för museer med upp till 50 anställda
2000 kr för museer med 50 till 100 anställda
3000 kr för museer med över 100 anställda

§ 14. Årsmötet avslutas
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Justerare

Justerare

Åsa Husberg

Sofia Dahlquist

Sekreterare

Åsa Thunström
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