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Protokoll styrelsemöte via Skype  

         Onsdag 10 maj 2017  

Närvarande: Sofia, Anna, Carolina, Julia, Lena, Elisabeth, Jens, Susanna, Linda, 

Åsa 
 

Dagordning 

 

§ 1. Mötets öppnande 

 Mötet öppnades av Susanna. 

 

§ 2. Val av sekreterare och justerare 

 Åsa valdes till sekreterare, Julia valdes till justerare. 

 

§ 3.  Föregående mötesprotokoll  

  Inga kommentarer eller synpunkter på protokoll från föregående möte. 

 

§ 4. Vårmötet och årets pedagogiska pris 

Julia och Sofia rapporterade från vårmötet. FUISM hade ett seminarium  

med panelsamtal på Vårmötet på temat Digitala lärresurser.  Idén till  

seminariet kom från Madeléne Beckman, pedagog på Arkdes. Deltog  

gjorde också UR, Wikipedia, Clio online, Digisam, Täby kommun.  

Lokalen var problematisk, bl.a. ur tillgänglighetsperspektiv och tekniken  

var bristfällig. Feedback till Vårmötet lämnas via utvärdering. Frågor och  

diskussioner var en framgångsfaktor för seminariet. Att samverkan är  

viktigt var en lärdom från seminariet. 

 

Utdelningen av Årets pedagogiska pris gick enligt planerna.  

 

§ 5. Nyhetsbrev på gång 

Julia rapporterar att hon har börjat med ett nyhetsbrev till 

medlemmarna efter Vårmötet, men har inte hunnit klart. Frågan lyftes 

om hur omfattande ett sånt nyhetsbrev ska vara. Anna bistår Julia. 

 

§ 6. Rundabordssamtal om museer och skolor 

Susanna rapporterar från rundabordssamtalet. På initiativ av NCK ska 

Riksutställningar och NCK kartlägga hur relationen skola-museum ser ut 

i olika delar av landet.  FUISM (Susanna) var inbjuden till mötet den 9 

maj. Andra deltagare var Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och 

Sveriges hembygdsförbund, SU och Sofia Dahlkvist. Generellt kan 

konstateras att museerna är mer intresserade av samverkan än 

skolorna är. Det skiljer sig nationellt, regionalt och kommunalt bland 

museerna angående strategier för att arbeta med skolan. Dialogen 
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kommer att fortsätta. Susanna skickar ut rapporten och uppmanar 

styrelsen att återkoppla reflektioner. Kan tas upp som en punkt på 

mötet i Göteborg. 

 

 

§ 7. Höstkonferens 

Arbetsgruppen som jobbar med höstkonferensen, dvs Lena, Linda och 

Carolina, har haft ett skypemöte. På förslag är att höstkonferensen 

förläggs i anslutning till ICOM:s konferens i Helsingborg 21-23 

september. Temat för ICOM:S konferens är ”svåra frågor” och 

höstkonferensen skulle då koppla till detta tema. Gruppen har frågat 

Dunkers om vi kunde vara där, men inte fått svar. Susanna pratar med 

Katty för att veta om vi ska gå vidare med denna idé.  

 

En idé kom upp om ett annat upplägg för höstkonferens: Att under 

hösten istället ha halvdagssatsningar i olika regioner. Helsingborg 

kopplat till ICOM-konferensen kunna vara en av dessa. En annan halvdag 

skulle eventuellt kunna vara kopplat till ”Kännbart”, se nedan. 

Arbetsgruppen jobbar vidare med denna fråga och vi pratar vidare i 

Göteborg. 

 

 

          § 8. Evenemang med ”Kännbart” 

 Utställningsprojektet ”Kännbart” vill gärna göra ett evenemang/program    

tillsammans med FUISM. Anna-Vera är kontaktperson för detta. Se 

vidare under punkten ovan, Höstkonferens.  

 

§ 9.      Styrelsemöte i Göteborg-Borås 19-20 juni 

Vi samlas på Sjöfartsmuseet på måndag förmiddag, prel. Kl. 10.00 och 

har möte där under dagen. Vi planerar avsluta dagen på Stadsmuseet 

med en visning där, Jens har kontakt med dem. Middag runt 19.00. 

På tisdagen åker vi mot Borås för en visning av Kännbart kl. 11.00. Vi 

betalar egen lunch på tisdagen. Efter lunch kan de som vill eventuellt se 

Årets utställning på Textilmuseet innan hemfärd. 

 

Sanna skickar ut dagordning till mötet. Elisabeth kollar förslag på hotell 

och restaurang för måndagskvällen och återkommer.  

 

        

§ 10.      Pedagogstafetter 

  Denna punkt flyttas till mötet i Göteborg 

  

§ 11.     Övriga frågor 

Svenskt kulturarv kontaktade Susanna och vill samarbeta med FUISM 

för en konferens/träff de har i Färgfabriken i Stockholm 23-24 oktober. 

Antagligen vill de att FUISM ska hålla programpunkt. Temat är 

”förmedling”. Diskussion fördes om huruvida detta är något för FUISM. 

Susanna hör efter mer och återkommer. 
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Justerare   Sekreterare 

 

 

 

 

Julia Gunnarsdottir  Åsa Thunström 


