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Protokoll styrelsemöte via Skype  

         Måndag 3 september 2018 kl 14.00-16.00  
 

Närvarande: Marcus Magnusson, Jens Fahlström, Anna-Vera Nylund, Lena 

Lindgren, Jenny Grönvall, Susanna Zidén, Elisabeth Corsander, Viktoria Berglund, 

Lucy Smalley, Sofia Flinkfeldt, Anna Lönnquist, Åsa Thunström 

 

   

 

§ 1.        Mötets öppnande 

 Susanna öppnade mötet. 

 

§ 2. Val av sekreterare och justerare 

 Åsa valdes till sekreterare och Lena valdes till justerare. 

 

§ 2. Ekonomi och medlemmar 

Lägesrapport från Viktoria och Marcus. Fler betalningar har kommit in 

under sommaren. Nu har vi ca 190 betalande medlemmar. Det behövs 

ett utskick till under hösten. Frågan om institutionsmedlemskap är 

under utredning, några stora institutioner efterfrågar detta. Marcus och 

Åsa ska bereda ett förslag till nästa möte.  

 

Vi återkommer till det ekonomiska läget vid nästa möte. 

 

§ 3.   Föregående mötesprotokoll  

  Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. 

 

§ 4. Rapport från RAÄ:s museidialog med fokus på pedagogik 

Rapport från Anna-Vera och Susanna som var på plats. Eftermiddagen 

innehöll en presentation av RAÄ:s uppdrag, två föreläsningar och sedan 

ett grupparbete kring input angående RAÄ:s roll. Det kom upp önskemål 

om mätverktyg, stöd, sprida goda idéer. Den sista punkten fick ganska 

lite tid då föredragen tog lång tid.  

 

En RAÄ-träff om omvärldsbevakning kommer att ske den 13/9 i 

Stockholm.  

 

Karin Gunther ska kartlägga relationen mellan skola och museer på 

uppdrag av RAÄ. Susanna ska träffa henne från FUISM. 

 

Forum för utställare har frågat om vi vill diskutera gemensamma frågor 

att ta upp med RAÄ. 
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Beslutades att Anna-Vera håller löpande kontakt med Charlotte Ahnlund 

på RAÄ. 

 

§ 4. Höstkonferensen Kulturarvsdagarna 

Lägesrapport från arbetsgruppen. Anna gör ett FB-event för 

Höstkonferensen. Ännu bara tretton anmälda. Arbetsgruppen diskuterar 

vilka behov av arbetsinsatser som finns och återkommer till styrelsen. 

Arbetsgruppen skickar till Forum för utställare, NCK, Riksförbundet 

Sveriges museer och RAÄ och ber dem hjälpa till och sprida. 

 

§ 5.       Årets pedagogiska pris 

    Punkten utgår, tas vid nästa möte. 

 

           § 6.      Omvärldsbevakning och pedagogträffar 

 Pedagogstafetter heter numera pedagogträffar. Från och med nu har  

 regionansvariga uppdrag att lite mer aktivt omvärldsbevaka lokalt  

 för att hålla utkik efter intressanta projekt och verksamheter och  

 eventuellt bjuda in inspiratörer till träffar för medlemmar. 

 

Vi testar att ha detta med ”regional omvärldsbevakning” som en stående 

punkt varje möte. En gång per termin skickar regionansvariga ut ett mail 

till medlemmarna i regionen och ber om tips om vad som är på gång. 

Regionansvariga kollar också på egen hand. Detta görs på försök för att 

se hur det går och hur mycket arbete det innebär. 

 

Anna-Vera planerar en pedagogträff på Skansen i Stockholm, på förslag 

onsdagen den 18 september. Anna-Vera gör inbjudan men skickar till 

medlemmar i alla regioner.  

  

  

§ 7.     Övriga frågor 

Uppdatera webben 

Sofia är tillbaka i styrelsearbete och tar över ansvaret för webb och 

sociala medier igen. Anna och Sofia har kontakt för att prata vidare om 

idéer som Anna haft angående webben. Sofia har synpunkter på 

innehållet under rubriken ”kategorier” på webbsidan och tittar vidare på 

detta. 

 

Andra saker som behöver göras på webbplatsen: 

 

• Uppdatera kontaktlista för styrelsen. 

• Ha koll på protokoll som ska upp. Julia kan kontaktas, hon påbörjade 

detta. Åsa föreslår att protokoll samlas per verksamhetsår istället för 

kalenderår. 

• Städa och rensa allmänt på webben. 

 

Eftersom Sofia är tillbaka så upplöses arbetsgruppen bestående av Julia, 

Karin och Susanna som skulle ha gått igenom webbplatsen. 

 



 

 3 

Lucy tittar på webbsidan och ser om det är något mer som bör 

översättas till engelska. 

 

Styrelse för nästa år 

Bra om alla börjar fundera över frågan om styrelsearbete för nästa 

verksamhetsår. Om en vill sitta kvar i styrelsen och om det finns tips på 

personer som kan vara intressanta för valberedningen att kontakta. 

Susanna kommer inte sitta kvar efter nästa årsmöte, bl.a. pga att hon 

byter roll på myndigheten och inte längre kommer att arbeta som 

pedagog. 

 

 

 

 

 

 

Justerare   Sekreterare 

 

 

 

 

 

Lena Lindgren    Åsa Thunström 

 

        

 

 

 

 


