Fysiskt styrelsemöte
på Postmuseum och Forum för levande historia
Torsdag 7 februari och fredag 8 februari 2019
Närvarande: Julia Gunnarsdottír (endast fm dag 1), Susanna Zidén, Anna
Lönnquist, Anna-Vera Nylund, Lucy Smalley, Karin Jonsson, Elisabeth Corsander,
Lena Lindgren, Marcus Magnusson (ej fm dag 1), Åsa Thunström

Torsdag 7 februari, Postmuseum
§ 1. Mötets öppnande
Susanna öppnade mötet
§ 2. Val av sekreterare och justerare
Åsa valdes till sekreterare och Elisabeth till justerare.
§ 3. Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.
§4.

Genomgång av nomineringar till Årets pedagogiska pris
Det har inkommit sjuttn bidrag. Styrelseledamöterna har i förväg läst
igenom alla bidrag och valt ut tre var. Inledande allmän reflektion kring de
inskickade bidragen. Reglerna kring jävsituationer klargjordes. Den som
arbetar på en tävlande institution eller har annan tydlig koppling får inte
delta i diskussionerna kring eller rösta på detta bidrag. Mötet gick igenom
kriterierna för priset. En runda då alla ledamöter lägger fram sina utvalda
bidrag och motiverar. De sex bidrag som hade tre eller fler röster valdes ut
till slutdiskussionen: Vems berättelse?, (Nordiska museet), Karoliner och
konflikter (Jamtli), Forskarhjälpen – Spindeljakten (Nobelmuseet), Jämlik
kultur (Lödöse museum), Spelar roll (Forum för levande historia) och
Expertrådet (Röhsska museet). Styrelsen diskuterade dessa sex bidrag mer
ingående utifrån kriterierna.
Därefter röstade mötet ytterligare en gång.
Resultatet blev som följer:
Forskarhjälpen-Spindeljakten
Expertrådet
Spelar roll
Jämlik kultur
Vems berättelse
Karoliner och konflikter
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Därigenom valdes följande tre bidrag som finalister: ForskarhjälpenSpindeljakten, Expertrådet och Spelar roll. Julia sammanfattar motiveringen
till att dessa valdes ut och kontaktar alla finalister.
Styrelsen diskuterade eventuella justeringar av mallen för bidragen.
Eventuellt ser vi över några av punkterna, tex rubriken ”Feedback”, då
texterna som formuleras under denna rubrik av dem som nominerar
tenderar att bli mer marknadsföring än information som hjälper styrelsen
att välja rätt bidrag efter kriterierna. Diskussion fortsätter inom nya
styrelsen.
Förslag lades fram på att vi ska lägga upp alla inkomna bidrag på
webbplatsen. Inget beslut fattades om detta på mötet.

§ 5. Fokus på och årsmöte
Än så länge har endast femton anmälningar inkommit. Susanna skickar ut
kallelse till årsmötet på måndag 11 februari och bifogar även agendan för
Fokus på i samma utskick. Anna gör ett FB-event.
Arbetsuppgifter för själva dagen fördelas. Anna hjälper till med avprickning
av deltagare. Anna-Vera ansvarar för utvärderingen. Nya styrelsens
ordförande håller i infopunkten ”FUISM har ordet”. Endast medlemmar har
tillträde till Årsmöte och Fokus på. Den som enbart vill delta vid detta
tillfälle får alltså lösa medlemskap.

§ 6. Institutionellt medlemskap
Genomgång och diskussion av Marcus och Åsas förslag kring
institutionsmedlemskap. Förslag om stadgeändringar och förslag på
medlemspriser för institutionellt medlemskap skickades ut till styrelsen i
förväg innan mötet. Mötet diskuterade om huruvida stadgeändringar var
nödvändiga eller ej och kom fram till att det är en tolkningsfråga, men att
det är säkrast och tydligast att formulera om stadgarna.
Eftersom stadgeändringar kräver att förslaget till förändringar publiceras
”för delgivning till samtliga medlemmar på föreningens webbplats minst tre
månader innan ett årsmöte” (FUISM stadgar §11) så beslutar mötet att ta
frågan om institutionsmedlemskap som en informationspunkt vid stämman i
mars och sedan kalla till en extrastämma i samband med Höstkonferensen.
Då hinner förslaget formuleras och publiceras och medlemmarna har god tid
på sig att få insyn och ta ställning. ”Beslut om tillägg till eller ändring av
stadgarna kräver majoritet med minst 2/3 av de röstande på det följande
årsmötet” enligt stadgarna (§ 11) och stämman är beslutsför med det antal
medlemmar som är närvarande vid mötet.
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Fredag 8 februari, Forum för levande historia,

§ 7.

Verksamhetsåret som gått och 2018 års verksamhetsberättelse
Genomgång av verksamheten 2018 som kommer att beskrivas i
verksamhetsberättelsen. Reflektioner kring verksamheten under det
gångna året. Mötet konstaterar att digital utvärdering av Höstkonferensen
inte fungerade väl. Tillgänglighetsfrågor är alltid viktiga och har många
dimensioner. Mötet diskuterade digital tillgänglighet, t.ex. begränsningar
för synskadade när pdf:er skickas ut. Diskussion fördes också om
huruvida FUISM bör ha mer information om föreningen och eventuellt
någon verksamhet på engelska. Mötet konstaterar att ingen regional
verksamhet i region Syd eller Väst finns att rapportera för
verksamhetsåret 2019.
Underlag till verksamhetsberättelsen skickas till Åsa senast den 15
februari och Åsa sammanställer verksamhetsberättelsen och skickar ut
den till medlemmarna den 22 februari.

§ 8.

Årsplanering för verksamhetsåret 2019
Omvärldsbevakningen bör utvecklas inom FUISM. Den nya styrelsen tar
upp frågan på första mötet och utvecklar ett system för detta. Det har
framkommit synpunkter på att FUISM skulle kunna initiera eller
arrangera resor för medlemmar antingen inom Sverige eller utomlands,
något som föreningen tidigare har gjort. En grupp kan eventuellt bildas
som tittar vidare på det och kan då också involvera medlemmarna och
fråga vad de skulle vara intresserade av.
De pedagogiska koncepten som var bidrag till årets pedagogiska pris kan
bli utgångspunkten för intressanta pedagogträffar. Regionansvariga får
ansvar att kontakta institutioner och föreslå att de bjuder in till träffar
efter att information gått ut till medlemmar om vilka som blivit årets
finalister. Mötet diskuterade ett eventuellt tema till verksamhetsåret
2019. Hållbarhet kom upp på förslag. I detta skulle även hållbara
relationer kunna ingå.
Mötet gick igenom förslag på nya namn till styrelsen som dock ej ännu är
klar. Vi behöver fler styrelseledamöter som kan hjälpa till med sociala
medier och webbplatsen. Lucy kan bistå Sofia from nu.
Mötestider VT 2019
1 april 14.50- 16.00 Skype
13 maj 14.50 – 16.00 Skype
17-18 juni Fysiskt möte
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§9

Övriga frågor
• Pedagogträffar
Karin föreslår att varje pedagogträff dokumenteras kortfattat på
vår webbplats. Regionansvarige har ansvar för att samla in
informationen.
•

Vårmötet
Vi har ännu inte fått svar angående våra förslag på
programpunkter till Vårmötet. Lena hör av sig och frågar.

•

Höstkonferensen
Vi har ännu inte fått svar från RAÄ angående om de vill arrangera
höstkonferens tillsammans med oss. Åsa har frågat Charlotte på
RAÄ men inget beslut har ännu fattats. Åsa kontaktar styrelsen så
fort svar har kommit.

Justerare

Sekreterare

Elisabeth Corsander

Åsa Thunström
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