Protokoll styrelsemöte via Skype
Måndag 6 mars 2017 kl 14.50-16.00
Närvarande: Susanna, Anna-Vera, Kari, Lena, Rikard, Julia, Elisabeth, Ingela och
Sofia
Frånvarande: Anna, Jannike, Linda
Dagordning
§ 1.

Mötets öppnande
Susanna öppnar mötet.

§ 2.

Val av sekreterare och justerare
Anna-Vera är sekreterare och Elisabeth utsågs till justerare.

§ 3.

Föregående mötesprotokoll
Protokoll från skypemöte 13 feb. Justering av § 5, Ingela närvarar vid
Fokus på och årsmöte.

§ 4.

Fokus på och årsmöte
Det är 69 anmälda inkl. medverkande. Mötet går igenom Att göra listan.
Anna-Vera skickar ut en uppdaterad lista.
Programmet tidsjusterades en halvtimme framåt efter årsmötet.
Offert från scenkonstmuseet, godkändes.
Årsmötet, Susanna önskar formellt stöd. Hon skickar ett utkast på
dagordning för konstituerande möte. De som hinner läsa gör det och
kommer med eventuella kommentarer.

§ 5.

Årets pedagogiska pris 2016
Julia rapporterar. Alla finalister kommer och presenterar sitt bidrag.
Nyhetsbrev skickat ut till medlemmarna när vinnaren är utsedd. Med
intervju av vinnarna samt kanske nämna en bubblare som inte kom till
final. Nyhetsbrevet bör skickas dagen efter prisutdelningen, det är
målsättningen. Tre representanter från allmänna arvsfonden kommer
och lyssnar på Tekniska museets bidrag. Alla nominerade kan komma till
vårmötet. Ingen röstat hittills. Vi bör skicka ut en påminnelse om att
rösta via e-post priset@fuism.se efter Fokus på. Röstningen är öppen till
28 mars. Målsättning med nyhetsbrevet är att det ska skickas ut två
gånger om året.

§ 6.

Riksförbundet Sveriges museers vårmöte 25-27 april
Prisutdelning av 2016 års pedagogisk pris. Workshop om digitala
plattformar och pedagogik. Tyvärr har vi fått avhopp på samarbetsparter
men det är nya personer på gång informerar Julia och Sofia.
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§ 7.

Nordiska samarbetet och ICOM konferensen
Lena informerar om ny ansökan och kontakt med Katherine Hauptman
representant i svenska ICOM. Katty vill gärna att vi skriver på ICOM:S
blogg, se nedan, om svåra frågor med pedagogiskt perspektiv.
Danskarna inom NAME visade intresse, men det har inte blivit något.
Lena har fullt upp nu och fram till den 23 mars. Susanna vill veta om vi
kan samverka med ICOM på deras konferens som i år äger rum i
Sverige. För medverkan ska paper skickas in senast 1 april och vi har
nästa styrelsemöte 3 april. Susanna föreslår att Lena skriver ett utkast
och skicka på mejlen efter den 23 mars. Adressen till bloggen.
”Här finns FAQ, där du även hittar ett formulär som ni kan använda och
sen skicka till mig, så tar jag det vidare
http://www.icom-helsingborg-2017.org/conference/blog/faq
Här är bloggens huvudsida
http://www.icom-helsingborg-2017.org/conference/blog/blog_home
Här är ett ganska långt inlägg – det behöver inte alls vara på detta sätt,
jag tror att en variation i inläggen bara är bra! Men gärna både text och
bild.
http://www.icom-helsingborg2017.org/conference/blog/blog_home/difficult-person-museums

§ 8.

§ 9.

Pedagogstafetter
Flyttas till nästa möte. Om något är på gång så skicka info till styrelsen.
Susanna kommer att ta upp vikten av pedagogstafetter på
avslutningsanförandet på Fokus på.
Övriga frågor
Kreditkort
Styrelsen har inte längre något betalkort. Det kort som Sofia Dahlqvist
hade var personligt och är makulerat. Detta är något vi bör ta upp på
nästa styrelsemöte.
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