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Protokoll styrelsemöte via Skype  

         Måndag 14 maj 2018 kl 14.50-16.00 

         Närvarande: Anna-Vera, Jens, Julia, Lena, Markus, Susanna och Viktoria. 

 
Dagordning 

 

§ 1.        Mötets öppnande 

              Mötet öppnades av Susanna efter visst krångel med Skype. 

 

§ 2. Val av sekreterare och justerare 

       Anna-Vera valdes till sekreterare och Julia till justerare. 

 

§ 3.   Föregående mötesprotokoll  

  Protokoll från Skypemöte 9 april godkändes. 

 

§ 4. Administration av FB, webb och Skype. 

Sofia är sjukskriven och Julia tar över hemsidesansvaret tills vidare. Det 

viktigaste är att lägga in aktuella kontaktuppgifter till styrelsen.       

Anna är kontaktperson för Facebook till nästa styrelsemöte i Uddevalla. 

Alla i styrelsen kan dock själva lägga in på Facebook. Lena fortsätter att 

vara Skypeansvarig, dvs. ringa upp till styrelsemötena. 

 

§ 5.       Inför vårt fysiska möte i Uddevalla 

De flesta på mötet hade bokat resa och hotell. Markus kanske åker bil 

från Stockholm till Uddevalla. Är det frågor kring det praktiska och 

eventuellt ekonomisk ersättning kontakta Susanna och Viktoria snarast. 

Frågor att ta upp på mötet: 

- Verksamhetsplanering med höstkonferens, pedagogstafetter 

- Ekonomi med mer info om Swisch. 

- Medlemsantal och kontakt med medlemar, nyhetsbrev 

- Hemsida 

- Pedagogiska priset, se över kriterier som t.ex. målgrupp för 

verksamheten, resurser, Stockholm kontra övriga landet. 

  

Hör av er till Susanna om ni har något ni vill ta upp på dagordningen. 

Mötet blir från ca kl 11 på måndag till ca 11 på tisdag, men 

gemensam middag på måndagkväll och en visning på 

Bohuslänsmuseum av Elisabeth. 
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§ 6.       Höstkonferensen 22-23 okt på Armémuseum i Stockholm  

 Tema: Digitalt lärande – Vad, Varför och Hur 

Lägesrapport från arbetsgruppen. Anna-Vera rapporterade att 

arbetsgruppen som består av Lena, Jens och Elisabeth har haft ett 

skypemöte, som Jens ej kunde närvara. Mötet gav Anna-Vera i uppdrag 

att hålla kontakten med Lena på svenskt kulturarv och informera henne 

om att vi önskar att konferensen är på Armémuseum under båda 

dagarna och att vi har en gemensam middag tillsammans. För att hålla 

priset nere så föreslår vi att om man vill ha alkohol så får man betala det 

själv. Pris förslagsvis 1500 kr. Programmet blir troligtvis från lunch till 

lunch, lunchen får man troligtvis bekosta själv. 

 

Innehåll: FUISM ska berätta om projektet ”Det gemensamma 

Historierummet”. Tekniska museet berättar gärna om ”Maker tour, 

programmering i skolan”. Anna-Vera har haft kontakt med RAÄ 

angående deras projekt med WR, viritual reality, i Gamla Uppsala och de 

är intresserade att delta.  

 

På mötet framkom ytterligare förslag. Från Lena förslag på 

Hembygdsföreningars arbete med QR koder i samarbeta med 

Östergötlandsmuseum. Susanna berättade om att Historiska museet ska 

ha en utställning som bygger på digitala berättelser med hologram från 

överlevare från förintelsen. Den bygger på berättelser ur Shoah 

Foundations videoarkiv, där det finns ca 55000 minnesberättelser av 

förintelsen och andra folkmord. Shoah är det hebreiska ordet på 

förintelsen. Lena och Susanna undersöker möjligheterna och återkopplar 

till arbetsgruppen. 

 

Arbetsgruppen önskar ytterligare en deltagare, någon med 

konstkompetens så vi får med det perspektivet också. Anna-Vera 

kontaktar Jenny och Karin och hoppas att någon av dem kan medverka. 

 

§ 7.     Info om föreningen på engelska 

Susanna har talat med Lucy som har engelska som modersmål, om att 

hon kan översätta information om vad FUISM är och gör på vår hemsida. 

Lena skickar boken med NAME projekten till Lucy. Där finns en text på 

engelska. Lucy och Julia får samarbeta om upplägget på hemsidan. 

 

§ 8.     Övriga frågor 

 Extra medlemsbrev  

Markus informerar att han tänker skicka ut en påminnelse till dem som 

ännu inte betalt medlemsavgiften. Vi har i dagsläget 151 betalande 

medlemmar och målet är 210. Susanna uppmanade honom att även göra 

ett inlägg på Facebook. Markus har också undersökt om vi som 

föreningen skulle kunna använda Swisch. Det behöver inte vara knutet till 

en telefon. Markus berättar mer på mötet i Uddevalla. 

 

Nästa möte 

I Uddevalla den 11-12 juni. Det ska bli kul. Hoppas alla kan komma. 
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Sekreterare   Justerare 

 

 

 

Anna-Vera Nylund   Julia Gunnarsdottir 


